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STATUT 
STOWARZYSZENIA „EBI Association” 

 
Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „EBI Association”, zwane dalej 

Stowarzyszeniem. 

 

§ 2 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jastrzębie-Zdrój. 

 

§ 3 
1. Stowarzyszenie może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnym profilu działania. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności 

gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być 

przeznaczony do podziału między jego członków. 

5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. 

6. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać realizację określonych zadań 

innym podmiotom. 

 

Rozdział II 
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 
§ 4 

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju Edukacji, Biznesu i Innowacyjności, 

w tym na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju zawodowego i osobistego. Działalność ta 

będzie się opierała na zadaniach w zakresie: 

1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

2. edukacji w służbie zdrowia, ochrony i promocji zdrowia; 

3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pracujących, w tym zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym 

należących do grup wymagających szczególnego wsparcia; 

5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

7. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

8. działań doprowadzających do wprowadzania na rynek rozwiązań wypracowanych 

w konsorcjach międzynarodowych; 

9. promocji i edukacji w zakresie wprowadzania na rynek innowacji; 

10. działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 

11. nauki języków obcych; 

12. zrównoważonego rozwoju; 

13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
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14. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 

15. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

16. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

17. promocji i organizacji wolontariatu; 

18. upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej; 

19. turystyki biznesowej; 

20. promocji regionu. 

 

§ 5 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; 

2. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową; 

3. organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji; 

4. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami; 

5. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej; 

6. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych; 

7. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej; 

8. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 
§ 6 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych. 

 

§ 7 
1.  Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. 

2.  Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia 

zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

3.  Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. 

 

§ 8 
1.  Kandydat do członkostwa w Stowarzyszeniu składa pisemną deklarację zawierającą 

oświadczenie o przystąpieniu, a ponadto: 

a) w przypadku osób fizycznych: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania i w przypadku adresu korespondencyjnego – także adres 

do korespondencji, numer PESEL, adres poczty elektronicznej (e-mail), na który 

przesyłana będzie korespondencja elektroniczna oraz numer telefonu kontaktowego, 

b) w przypadku osób prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer Regon, adres poczty 

elektronicznej (e-mail), na który przesyłana będzie korespondencja elektroniczna oraz 

numer telefonu, dołączając także aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają 

wpisowi do rejestru. 

2.  W poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. 

Każdemu członkowi nadawany jest kolejny numer członkowski. 
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3.  Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia 

zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego 

uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.  

 

§ 9 
1.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności: 

a) prawo do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału 

w głosowaniu, 

b) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia, 

c) prawo zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych 

z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia. 

2.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: 

a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

b) każdorazowo zawiadamiać Zarząd o zmianie adresu (zamieszkania albo siedziby lub do 

korespondencji), poczty elektronicznej i numeru telefonu oraz danych pozwalających 

na oznaczenie członka (imię, nazwisko, firma), 

c) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia, 

d) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia, 

e) opłacać składki na działalność statutową, jeśli obowiązek ich uiszczania zostanie 

wprowadzony na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 10 
1.  Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: 

a) wystąpienia ze Stowarzyszenia, co wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zostać złożone Zarządowi, 

b) wykreślenia ze Stowarzyszenia, co następuje: 

- w przypadku członka będącego osobą fizyczną – z chwilą jego śmierci, 

uprawomocnienia się orzeczenia skutkującego utratą pełnej zdolności do czynności 

prawnych albo utratą praw publicznych, 

- w przypadku członka będącego osobą prawną – z chwilą wykreślenia z właściwego 

rejestru, 

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

2.  Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku zawinionego postępowania rażąco 

sprzecznego ze Statutem Stowarzyszenia, albo które godzi w dobre imię Stowarzyszenia, 

albo które nosi znamiona działania na szkodę Stowarzyszenia. Jeśli został przyjęty 

obowiązek opłacania składek członkowskich, nieuiszczanie ich przez trzy kolejne okresy 

składkowe może stanowić samodzielną podstawę wykluczenia członka.   

3.  O wykluczeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały. O treści uchwały Zarząd 

niezwłocznie powiadamia zainteresowanego przesyłając (za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru) jej odpis na wskazany adres zamieszkania lub do korespondencji. Korespondencja 

niedoręczona z powodu zmiany adresu, która nie została zgłoszona zgodnie z §9 ust. 2 lit. 

b, uznawana jest za skutecznie doręczoną. 

4.  Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a) i b) stwierdza Zarząd z urzędu. 

5.  Od uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3, zainteresowany może odwołać się 

do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od doręczenia pisemnego 

powiadomienia o treści uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym 

Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

  



Statut Stowarzyszenia „EBI Association”  Strona 4 z 9 

§ 11 
1.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce 

zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do 

Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji 

zawierającej dane, o których mowa w §8 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej 

pomocy na rzecz Stowarzyszenia. 

2.  Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie 

wysokości. 

3.  Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu członka wspierającego następuje zgodnie 

z postanowieniami §10. 

 

§ 12 
1.  Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce 

zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla 

Stowarzyszenia. 

2.  Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie 

powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego. 

3. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach 

określonych w §10 ust. 2 zd. 1. 

 

§ 13 
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego 

do organów Stowarzyszenia, mogą jednak uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków 

z głosem doradczym, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2. 

 

Rozdział IV 
ORGANY STOWARZYSZENIA 

 
§ 14 

Organami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Rada Nadzorcza. 

 

§ 15 
1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród 

członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.  

2. Pierwsza Rada Nadzorcza jest powoływana przez zebranie Założycieli. 

3. Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza spośród członków Stowarzyszenia 

w głosowaniu tajnym. 

4. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez zebranie Założycieli. Zebranie Założycieli może 

również wskazać pierwszego Prezesa Zarządu. 

5. Mandat członka Zarządu lub Rady Nadzorczej wygasa wskutek: 

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) pisemnej rezygnacji; członkowie Rady Nadzorczej rezygnację składają Zarządowi, a 

członkowie Zarządu rezygnację składają Radzie Nadzorczej, 

c) odwołania przez organ, który dokonał wyboru, uchwałą podjętą większością 2/3 

głosów, z zastrzeżeniem jednak, że członkowie pierwszego Zarządu mogą zostać 

odwołany przez Radę Nadzorcą, a członkowie pierwszej Rady Nadzorczej mogą zostać 

odwołani przez Walne Zebranie Członków, 
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d) upływu kadencji. 

6. Kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej trwa 4 lata. 

7. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej. 

8. Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne 

Zebranie Członków. 

 

§ 16 
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile 

Statut nie stanowi inaczej. 

2. Walne Zebranie Członków może podejmować ważne uchwały bez względu na liczbę 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Zebraniu, chyba że przepisy prawa 

lub postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku ich 

równości decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§ 17 
1.  Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu przynajmniej raz 

w roku kalendarzowym. 

2.  Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego 

Zebrania Członków przynajmniej na dwa tygodnie przed jego terminem, na wskazany adres 

poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

3.  Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Rady Nadzorczej 

lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków 

niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, zaś termin odbycia Walnego Zebrania Członków 

powinien przypaść nie później niż na dwa miesiące od złożenia wniosku. 

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek 

obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek obrad może być rozszerzony 

przez Zarząd o inne punkty. 

5. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków zgodnie z ust. 3, w 

tym także z powodu wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, Walne Zebranie 

Członków zwołuje Rada Nadzorcza; ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 18 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W sprawach, w których 

Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do 

Walnego Zebrania Członków. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie jego 

członkom absolutorium, 

c) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

d) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian, 

e) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia, 

f) ustalanie obowiązku uiszczania składek członkowskich, ich wysokości i okresów 

składkowych, 

g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji, 

i) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych w Statucie oraz w innych sprawach 

niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia. 
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3.  Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany 

porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony, za wyjątkiem 

zagadnień dotyczących zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 

4. Walne Zebranie Członków otwiera Zarząd Stowarzyszenia, a następnie zostaje dokonany 

w głosowaniu jawnym wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, a na jego wniosek 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady. 

5. Głosowanie w toku obrad Walnego Zebrania Członków odbywa się jawnie, z wyjątkiem 

wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej. 

 

§ 19 
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania 

poprzedzająca ich wybór. W przypadku Zarządu dwuosobowego, najpierw dokonywany 

jest wybór Prezesa Zarządu, a następnie Członka Zarządu. W przypadku Zarządu 

jednoosobowego wybiera się tylko członka Zarządu.  
4. Jeśli Zarząd jest dwuosobowy, dwaj członkowie Zarządu łącznie reprezentują 

Stowarzyszenie i zaciągają w jego imieniu zobowiązania majątkowe. 

5. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują wszyscy obecni członkowie 

Zarządu. Protokoły z posiedzeń Zarządu są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia dla 

wszystkich jego członków. 

6. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. 

 

§ 20 
1.  Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 

a) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia i realizacja uchwał Walnego Zebrania 

Członków, 

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, 

c) przyjmowanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, 

d) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

e) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z 

zastrzeżeniem §22 ust. 5. 

2. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy 

tworzą Biuro Stowarzyszenia. 

 

§ 21 
1.  Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. 

2.  Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

3. Rada Nadzorcza jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a) wybór i odwoływanie członków Zarządu, 

b) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej 

działalności Zarządu, 

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 

d) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

f) stały nadzór nad przestrzeganiem przez członków postanowień Statutu. 

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż cztery 

razy w roku kalendarzowym i są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego 
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nieobecności przez zastępującego go Wiceprzewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na 

wniosek członka Rady. 

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane a protokół podpisują wszyscy obecni na 

posiedzeniu członkowie Rady. Protokoły są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia dla 

wszystkich jego członków. 

7. Rada Nadzorcza może korzystać z opinii i doradztwa specjalistów w sprawach 

wymagających wiadomości specjalnych. 

 

Rozdział V 
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 

 
§ 22 

1.  Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą 

wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

2.  Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 

a) składek członkowskich, o ile obowiązek ich uiszczania zostanie wprowadzony zgodnie 

z postanowieniami Statutu, 

b) dotacji, 

c) środków otrzymanych od sponsorów, 

d) darowizn, 

e) zapisów i spadków, 

f) dochodów z własnej działalności, 

g) dochodów z majątku. 

3.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4.  Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd. 

5.  Zgody Walnego Zebrania Członków wymagają: 

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, 

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce, 

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przenoszącej 20 000 zł w ramach jednej 

transakcji lub 50 000,00 w skali miesiąca kalendarzowego, 

d) wynajęcie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata, 

e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 

50 000,00 zł w drodze jednej transakcji, 

f) przyjęcie dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych, w tym dotacji unijnych o 

wartość wyższej niż 500 000,00 zł, 

g) przyjęcie lub odrzucenie spadku. 

 

§ 23 
1.  Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań 

majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do: 

a) członków Stowarzyszenia i jego organów, 

b) pracowników Stowarzyszenia, 

c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, 

krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia, 

d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2.  Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1, 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 
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3.  Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa 

w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że bezpośrednio wynika 

to ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

 

§ 24 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie 

służącym realizacji jego celów statutowych.  

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności, są: 

 

18.12.Z Pozostałe drukowanie 

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność 

63.12.Z Działalność portali internetowych 

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania 

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 

72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych 

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych 

73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji 

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych 

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) 

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach 

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami 

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim 

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
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82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

85.59.A Nauka języków obcych 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

 

 
Rozdział VI 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 25 
Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 

 

§ 26 
1.  Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

Stowarzyszenia. 

2.  Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków nie 

wyznaczy innych likwidatorów. 

3.  Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą 

Walnego Zebrania Członków. 

 

 

Statut został przyjęty uchwałą Uczestników Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia 

„EBI Association” w dniu 13.02.2016 r. w Jastrzębiu-Zdroju. 

 

Zmiany do statutu przyjęto uchwałą nr 1/2016 Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia 

„EBI Association” z dnia 07.03.2016 r. 

 

 

Podpisy członków Komitetu Założycielskiego: 

 


