
STATUT STOWARZYSZENIA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy im. 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej  

„Wspólnie skuteczniej” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy im. 5. Pułku Strzelców Konnych 

Armii Krajowej „Wspólnie skuteczniej” i może używad skrótu Stowarzyszenie „Wspólnie skuteczniej”, 

zwane w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i społecznym zrzeszeniem osób fizycznych. 

3. Stowarzyszenie prowadzi działalnośd pożytku publicznego. 

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  

oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowośd prawną. 

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto Dębica. 

3. Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 

celach działania. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie może używad pieczęci, znaku firmowego i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

 

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 5 

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i wspieranie działao edukacyjnych, sportowych  i kulturalnych 

na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej, a w szczególności: 

- pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia, 



- inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie rodziców, nauczycieli i sympatyków na rzecz 

wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego, 

- pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego, sportowego 

i materialnego szkoły,  

- propagowanie osiągnięd dorobku szkoły, 

- wspieranie kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- działalnośd charytatywną na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację 

materialną rodzin bądź ich stan zdrowia lub niepełnosprawnośd, 

- pomoc społeczną dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych,  

- wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży 

w procesie integracji z uczniami niepełnosprawnymi, 

- inicjowanie różnych form aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

- wspieranie i propagowanie turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- upowszechnianie i ochronę praw dziecka, 

- tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje 

edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią, 

- promocję i organizację wolontariatu, 

- upowszechnianie i ochronę praw konsumentów. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

- wspieranie działao szkoły w realizacji jej bieżących zadao,  

- udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego szkoły, 

- wspomaganie szkoły w zakresie utrzymania i modernizacji jej obiektów,  

- organizowanie i prowadzenie zajęd dodatkowych, 

- współpracowanie z instytucjami i organizacjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają 

wpisaną działalnośd na rzecz dzieci i młodzieży, 

- nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, 

- organizowanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom 

i młodzieży niepełnosprawnej,  

- podejmowanie działao profilaktycznych i zadao mających na celu wyrównywanie szans 

edukacyjnych, 

- wspomaganie rodziców poprzez różnego typu poradnictwo, 



- wspieranie  i finansowanie doskonalenie zawodowego i szkoleo nauczycieli oraz ich udziału 

w konferencjach i szkoleniach, 

- organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych, wystaw i innych imprez szkolnych, 

- prezentowanie dorobku naukowego szkoły i umiejętności uczniów na wystawach, występach, 

pokazach, przeglądach i przedstawieniach teatralnych, spotkaniach autorskich. 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie nie wyręcza władz paostwowych, samorządowych i szkolnych oraz społecznych 

organów szkoły w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele samodzielnie lub współpracując z innymi osobami prawnymi 

lub fizycznymi, w kraju i za granicą. Stowarzyszenie realizuje swoje cele dzięki pracy społecznej 

członków i sympatyków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniad pracowników. 

3. Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

 

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – prawa i obowiązki 

§ 8 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może byd jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

 

§ 9 

1. Stowarzyszenie zrzesza członków: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym może byd osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośd do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia. Członkiem 

zwyczajnym może byd osoba, która złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia 

i przestrzeganiu postanowieo Statutu oraz opłacaniu składek członkowskich, a także wniesieniu 

opłaty wpisowej. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni. 

3. Członkiem wspierającym może byd osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba 

prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Decyzję o przyjęciu kandydata 

w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Wniosek zainteresowanego powinien zawierad 

formy i zakres deklarowanej pomocy. 



4. Członkiem honorowym może zostad osoba fizyczna, która w sposób szczególny przyczyniła się do 

realizacji celów Stowarzyszenia. Decyzję o nadaniu tego członkostwa, na wniosek Zarządu lub 1/3 

członków zwyczajnych, podejmuje w drodze głosowania Walne Zebranie Stowarzyszenia. Do 

ważności takiej uchwały niezbędna jest liczba 2/3 głosów „za” z liczby członków biorących udział 

w głosowaniu. 

 

§ 10 

Członek zwyczajny 

1. Ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 

b) udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie; 

c) korzystanie ze wszystkich istniejących świadczeo, urządzeo i pomocy Stowarzyszenia na warunkach 

określonych przez Zarząd Stowarzyszenia; 

d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia; 

e) noszenia odznaki organizacyjnej. 

 2. Obowiązany jest do: 

a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia; 

b) przestrzegania Statutu, Regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

c) regularnego opłacania składek i innych świadczeo obowiązujących w Stowarzyszeniu. 

 

Członek honorowy i członek wspierający 

1. Członek honorowy i członek wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego, 

z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

2. Członek wspierający ma prawo do: 

a) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu oraz naradach organizowanych przez Zarząd 

Stowarzyszenia lub zespoły problemowe; 

b) brad udział we wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia; 

3. Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni od składek członkowskich.  

 

§ 11 

1. Utrata członkostwa następuje poprzez: 



a) wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi Stowarzyszenia w formie pisemnej (zgłoszenie 

wystąpienia nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich); 

b) śmierci lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego; 

c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d) wykluczenie przez Zarząd z powodu: 

- nieprzestrzegania postanowieo Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

- notorycznego, nagminnego uchylania się w pracach Stowarzyszenia, 

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 

przekraczający jeden rok, 

- działanie na szkodę Stowarzyszenia, 

- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia i skreślenia członkowi przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 12 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 13 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, 

przy czym termin, miejsce oraz proponowany porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Członków 

powinny byd podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia przez Zarząd, nie później niż na 14 dni 

przed datą zebrania (decyduje data stempla pocztowego). 

3. Członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia przysługuje prawo wnoszenia nowych 

punktów do proponowanego porządku obrad. 

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą brad udział z głosem doradczym: 

a) członkowie wspierający i członkowie honorowi Stowarzyszenia, 

b) osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 



§ 14 

1. Walne Zebranie Członków może byd zwyczajne i nadzwyczajne: 

a) Zwyczajne Walne Zebranie Członków może byd zwoływane zgodnie z §13pkt 2 Statutu; 

b) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może byd zwołane: 

 -  przez Zarząd, na podstawie uchwały, 

-  na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

- na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno byd zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

wniosku. W razie nie zwołania zebrania, po tym terminie, Nadzwyczajne Walne Zebranie jest 

zwoływane przez Komisję Rewizyjną. 

 

§ 15 

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą byd tylko sprawy objęte 

porządkiem dziennym, a przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jedynie te 

sprawy, dla których zostało ono zwołane. 

 

§ 16 

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

b) podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia, 

c) uchwalanie absolutorium, 

d) uchwalanie programu działao Stowarzyszenia, 

e) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, 

f) analiza i zatwierdzanie sprawozdao Zarządu z działalności Stowarzyszenia, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie określania wysokości składek członkowskich i wysokości 

wpisowego, 

h) nadawanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia, 

i) rozpatrywanie odwołao od uchwał Zarządu, 

j) podejmowanie uchwały o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

Stowarzyszenie, 

k) powołanie Komisji Likwidacyjnej w przypadku likwidacji Stowarzyszenia, przy czym funkcję Komisji 

Likwidacyjnej może pełnid ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia, 

l) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku zlikwidowanego 

Stowarzyszenia. 

 



§ 17 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim 

członków, zapadają zwykłą większością głosów i wiążą wszystkich jego członków, z zastrzeżeniem 

trybu przewidzianego w §9 pkt 4 i §23 pkt 1. 

2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. 

 

§ 18 

1. Do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia powołany jest Zarząd. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, przy czym w skład Zarządu mogą wchodzid tylko członkowie 

zwyczajni. 

3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów. 

4. Zarząd podczas pierwszego posiedzenia powołuje ze swego grona: Prezesa,  Wiceprezesa 

i Sekretarza. 

5. W czasie trwania kadencji poszczególni członkowie wchodzący w skład Zarządu lub też cały Zarząd 

mogą byd odwołani przez Walne Zebranie Członków. 

6. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji Zarząd na jego 

miejsce wybiera nowego członka Zarządu spośród członków Stowarzyszenia. W ten sposób można 

uzupełnid skład Zarządu do 1/3 składu pochodzącego z wyboru. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku oraz 

w każdym terminie, na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

8. Posiedzenie zwołuje Prezes lub Wiceprezes, powiadamiając o jego terminie wszystkich członków 

Zarządu. 

9. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów oraz wymagają dla swej ważności 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa. 

10. Członkami Zarządu mogą byd osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

11. Członkowie Zarządu mogą otrzymywad wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku 

z pełnieniem swojej funkcji. Umowy z członkami Zarządu podpisuje przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. 

 

§ 19 

Kompetencje Zarządu 

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

a) urzeczywistnianie statutowych celów Stowarzyszenia, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 



c) kierowanie działalnością Stowarzyszenia, 

d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

e) w zależności od potrzeb tworzenie zespołów, komisji i sekcji problemowych, 

f) uchwalanie regulaminów szczegółowych dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

g) przyjmowanie rocznych planów działalności i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz kierowanie 

ich realizacją, 

h) składanie sprawozdao Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia, 

i) przyjmowanie członków zwyczajnych i członków wspierających, skreślanie, wykluczanie oraz 

udzielanie upomnieo członkom Stowarzyszenia, 

j) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków kandydatów na członków honorowych, 

k) powołanie – w miarę potrzeb – Biura Stowarzyszenia i określenie jego struktury, 

l) zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, a także dysponowanie jego funduszami w 

ramach budżetu, 

m) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

n) podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej dla uzyskania środków 

niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Zarząd może udzielad pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Stowarzyszenia. 

Pełnomocnictwo musi byd udzielone na piśmie przez co najmniej dwie osoby z Zarządu, w tym przez 

Prezesa. Pełnomocnictwo może byd w każdej chwili odwołane przez wezwanie pełnomocnika do jego 

zwrotu w oryginale. 

 

§ 20 

Komisja rewizyjna – jej skład i kompetencje 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych, wybranych przez Walne Zebranie. 

3. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja Rewizyjna powołuje ze swojego grona Przewodniczącego. 

4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej pozostali członkowie komisji wybierają na jego 

miejsce nowego członka spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W ten sposób można 

uzupełnid 1/3 składu pochodzącego z wyboru. 

5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, 

b) kontrola stanu majątku Stowarzyszenia, bilansu, rachunku wyników oraz wyników działalności 

gospodarczej, jeśli taka prowadzona jest przez Stowarzyszenie, 



c) prawo do opiniowania planu i sprawozdao Zarządu oraz przedkładania stosownych wniosków 

Walnemu Zebraniu Członków, 

d) składanie przed Walnym Zebraniem Członków wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium, 

e) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia 

niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania 

zebrania Zarządu, 

f) zwołania Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie 

ustalonym Statutem, 

g) prawo delegowania jednego ze swoich członków do uczestniczenia – bez prawa głosu – w pracach 

Zarządu Stowarzyszenia. 

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 jej 

członków, w przypadku zaś ich równości decyduje głos Przewodniczącego. 

8. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

a) byd członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawad z nimi w związku małżeoskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieostwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) byd skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe, 

c) pobierad wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. 

9. W czasie trwania kadencji poszczególne osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej lub też cała 

Komisja Rewizyjna mogą byd odwołane przez Nadzwyczajne Walne Zebranie lub Zwyczajne Walne 

Zebranie. 

10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane. 

11. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół 

roku. 

 

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 21 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, fundusze, nieruchomości oraz inne elementy 

majątku trwałego nabyte w trakcie trwania działalności statutowej, a w szczególności: 

a) spadki, darowizny, dotacje, subwencje oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione 

na rzecz Stowarzyszenia przez osoby fizyczne i prawne, z Polski i z zagranicy, 

b) odsetki bankowe, 

c) wpływy z ofiarności publicznej, 

d) składki członkowskie, 

e) wpływy z działalności statutowej, 

f) inne wpływy i dochody uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych. 

Składki członkowskie powinny byd wpłacane do kooca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo 

przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od 

otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.  

Wysokośd pierwszej składki członkowskiej ustalają założyciele w formie uchwały na zebraniu 

założycielskim Stowarzyszenia.  

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.  

3. Do skutecznego składania oświadczeo woli i zaciągania zobowiązao w imieniu Stowarzyszenia 

upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes. Do 

dyspozycji funduszami Stowarzyszenia znajdującymi się na koncie bankowym upoważnieni są 

jednoosobowo Prezes, Wiceprezes i Sekretarz Stowarzyszenia. 

4. Zarząd Stowarzyszenia może odmówid przyjęcia środków materialnych oraz innego wsparcia 

osobie fizycznej lub prawnej, bez podania uzasadnienia swego stanowiska. 

5. Walne Zgromadzenie Członków w formie uchwały może podjąd decyzję o rozpoczęciu prowadzenia 

działalności gospodarczej. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na 

realizację celów statutowych Stowarzyszenia.  

6. W ramach działalności zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązao majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów 

oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu albo 

w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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 Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 

członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

VI. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 22 

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 4/5 głosów członków 

zwyczajnych, przy obecności 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 



2. Majątek pozostały po spłaceniu zobowiązao i ściągnięciu wierzytelności zostanie przekazany na 

cele statutowe lub na rzecz organizacji o podobnym charakterze działalności. 

3. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku na wniosek Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zostanie ostatni Zarząd pełniący funkcję 

bezpośrednio przed podjęciem uchwały o likwidacji. 

 

VII. PRZEPISY KOOCOWE 

§ 23 

1. Zmiany Statutu Stowarzyszenia mogą nastąpid w drodze uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej zwykłą większością głosów, 

przy obecności 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy 

o stowarzyszeniach. 


