Statut Stowarzyszenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich

STATUT STOWARZYSZENIA
CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
I INICJATYW OBYWATELSKICH
/tekst jednolity/
Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INICJATYW OBYWATELSKICH
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.
Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INICJATYW OBYWATELSKICH
zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych
o celach niezarobkowych, mającym na celu inicjowanie, kreowanie, wspieranie i wdrażanie inicjatyw obywatelskich
i społecznych głównie poprzez działanie na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej
i wspólnot obywatelskich.

1.
2.
3.

1.
2.

3.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Morąg.
Stowarzyszenie może używać skrótu Stowarzyszenie CWOP.
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego.
§3
Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności powiat
ostródzki oraz województwo warmińsko-mazurskie.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego
prawa.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§4

1.
2.
3.
4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań
może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§5

Cele Stowarzyszenia:
1. wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej;
2. kreowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw społecznych, aktywności społecznej oraz postaw
obywatelskich;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

budowanie potencjału sektora pozarządowego oraz integracja i promocja organizacji pozarządowych;
animowanie i wspieranie partnerstw lokalnych;
kreowanie współpracy organizacji pozarządowych oraz współpracy organizacji pozarządowych z organami
administracji rządowej, samorządowej i środowiskami biznesu;
rozwój ekonomii społecznej;
rozwój lokalny;
promowanie, wspieranie i prowadzenie działań oraz inicjatyw w obszarze edukacji, kultury i dziedzictwa
narodowego, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska;
ochrona i promocja zdrowia;
rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze społeczeństwa obywatelskiego;
wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy dotknięte i zagrożone wykluczeniem społecznym;
integracja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
wspieranie działalności naukowej oraz naukowo-technicznej;
wspieranie działalności oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów;
wspieranie działalności w zakresie dobroczynności;
prowadzenie i wspieranie działalności grantodawczej.
§6

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 2—
32;
2. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
3. działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5. działalność wspomagającą rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
6. działalność wspomagającą wypoczynek dzieci i młodzieży;
7. działalność wspomagającą rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
9. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
10. ochronę i promocję zdrowia;
11. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
12. wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13. wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
14. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
16. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób;
17. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
18. działalność charytatywną;
19. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności, w aktywizacji zawodowej i społecznej;
20. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy;
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

1.
2.
3.

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
pomoc Polonii i Polakom za granicą;
działalność na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
§7
W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie zgodnym z załącznikiem do statutu.
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Cały dochód Stowarzyszenia, w tym dochód z działalności gospodarczej, przeznaczony jest wyłącznie na
realizację celów statutowych.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia
§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)
członków zwyczajnych,
b)
członków wspierających,
c)
członków honorowych.
1.

2.

3.

1.
2.

1.

§9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która złoży pisemną deklarację oraz posiadająca minimum dwie rekomendacje od istniejących
członków Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna mająca cele zarobkowe
po pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia (pomocy merytorycznej, rzeczowej lub
finansowej) oraz złożeniu deklaracji członkowskiej.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność
i rozwój Stowarzyszenia.
§ 10
Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje się przez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów ogólnego składu Zarządu. Zapis ten dotyczy członków zwyczajnych i wspierających.
Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków podjętej zwykłą
większością głosów ogólnego składu na wniosek Zarządu.
§ 11
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) propagować jego cele i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
b) przestrzegać postanowień Statutu,
c) opłacać składki członkowskie,
d) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
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2.

Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz wskazywać kandydatów do tych władz,
b) składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
c) wskazywać osoby fizyczne, które na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków mogą brać
udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

3.

Członek wspierający ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz,
b) wywiązywać się z ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia (zadeklarowanej pomocy merytorycznej,
rzeczowej lub finansowej),
c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i znaczenia.

4.

Członek wspierający ma prawo:
a) brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
b) składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
c) brać udział, poprzez wyznaczone osoby fizyczne w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem
doradczym, na zaproszenie tych władz.

5.

Członek honorowy ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i znaczenia.

6.

Członek honorowy ma prawo:
a) brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
b) składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
c) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 12

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
2. skreślenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
d) ze względu na zaniechanie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej
6 miesięcy po uprzednim upomnieniu,
3. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia,
4. śmierci,
5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.
§ 13
Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego
Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
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ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14
1.

2.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

§ 15
Walne Zebranie Członków
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jeden raz w roku, jako sprawozdawcze i co 4 lata, jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i porządku
obrad wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Jeśli na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego kworum, zwołuje się Walne Zebranie Członków w
drugim terminie w tym samym dniu i miejscu, po upływie 30 minut. W drugim terminie uchwały Walnego
Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
7. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
8. Z posiedzenia Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Zebrania
i Protokolant.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
b) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności
dotyczących projektów realizowanych przez Stowarzyszenie,
e) udzielanie absolutorium Zarządowi,
f) uchwalanie zmian Statutu,
g) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
i) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków,
j) zatwierdzanie planów działania opracowanych przez Zarząd,
k) nadawanie tytułu członka honorowego osobie fizycznej zgłoszonej na wniosek przez Zarząd.
l) ustalanie zasad i wysokości wnoszenia składek.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązania Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
11. Uchwały Walnego Zebrania Członków podpisuje Przewodniczący Zebrania.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

§ 16
Zarząd
Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezes i Wiceprezes.
Członkowie Zarządu są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym lub
tajnym. O trybie głosowania decyduje Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków wybierając członków Zarządu wskazuje jednocześnie ich funkcje w Zarządzie.
Pracami Zarządu kieruje Prezes.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) przygotowanie planów działania i przedstawiania ich Walnemu Zebraniu Członków,
b) wdrażanie kierunków i programów działań zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków,
c) sprawozdawanie się przez Walnym Zebraniem Członków,
d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) tworzenie i organizowanie biura Stowarzyszenia,
i) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników Stowarzyszenia,
j) powoływanie biur, oddziałów, zakładów Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,
l) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia
osobie fizycznej, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia,
m) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na
kwartał.
Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, np.
wideokonferencja.
Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje dwóch członków Zarządu.
Uchwały Zarządu podpisuje Prezes.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.
W razie równości głosów, rozstrzygającym głosem jest głos Prezesa lub Członka Zarządu zastępującego
Prezesa w razie jego nieobecności.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
W umowie między Stowarzyszeniem a Prezesem, Stowarzyszenie reprezentuje Wiceprezes.
W sporze pomiędzy Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje wyznaczony
pełnomocnik.

§ 17
Komisja Rewizyjna
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu jawnym lub tajnym. O trybie głosowania decyduje Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób, w składzie:
a) Przewodniczący,
b) Wiceprzewodniczący.
3. Walne Zebranie Członków wybierając członków Komisji Rewizyjnej wskazuje jednocześnie ich funkcje w
Komisji.
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4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być
jednocześnie członkiem Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z
przepisami o rachunkowości,
e) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 18
Uzupełnianie władz
1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §14 ust. 1 lit. b) i c) Statutu, w czasie
trwania kadencji tych władz, uzupełnia się ich skład na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
2. Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji następuje w trybie przewidzianym dla
wyboru tych władz z tym, że kadencja członka władz Stowarzyszenia powołanego przed upływem danej
kadencji kończy się równocześnie z końcem kadencji pozostałych członków władz Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
§ 19
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) Nieruchomości,
b) Ruchomości,
c) środki pieniężne,
d) inne prawa majątkowe.
2. Na przychody Stowarzyszenia składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) dochody z imprez, zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych,
c) darowizny, spadki, zapisy,
d) dotacje,
e) wpływy z działalności gospodarczej,
f) wpływy z kontraktów na realizację zadań zleconych przez administrację publiczną,
g) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomości oraz z obrotu tym majątkiem z zachowaniem ustalonych
zasad gospodarowania nimi i obowiązującymi przepisami prawa,
h) 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych,
i) odsetki bankowe i wpływy z innych operacji finansowych,
j) subwencje,
k) inne wpływy prawem nie zabronione,
l) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
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3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 20
1. Do składania oświadczeń woli Stowarzyszenia, udzielania pełnomocnictwa oraz zawierania umów, w
szczególności w sprawach majątkowych, uprawnieni są Prezes – samodzielnie lub dwóch innych członków
zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem § 16 pkt. 13.
§ 21
Zabrania się:
1) 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”,
2) 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,
3) 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,
4) 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.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 22
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach
przewidzianych w przepisach prawa.
3. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu
majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
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Załącznik nr 1
PKD 47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

PKD 56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

PKD 56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne.

PKD 56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(Katering).

PKD 63.99.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

PKD 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

PKD 69.20.Z

Działalność rachunkowo-księgowa: doradztwo podatkowe.

PKD 70.21.Z

Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.

PKD 72.10.Z

Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.

PKD 72.20.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych.

PKD 72.22.Z

Działalność w zakresie oprogramowania.

PKD 73.20.Z

Badanie rynku opinii publicznej.

PKD 74.11.Z

Działalność prawnicza.

PKD 74.13.Z

Badanie rynku i opinii publicznej.

PKD 74.14.A

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

PKD 74.50

Rekrutacja i udostępnienie pracowników.

PKD 74.90.1

Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej
niesklasyfikowane

PKD 77.33.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.

PKD 78.10.Z

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników.

PKD 78.30.Z

Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników.

PKD 79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki.

PKD 80.4

Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.

PKD 82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji.
PKD 85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

PKD 85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

PKD 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

PKD 85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację.

PKD 93.2

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

PKD 93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i edukacyjna.

PKD 94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie
klasyfikowana.

Podpisy Zarządu:
1…………………………………………………………..
2…………………………………………………………..
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