
STATUT 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZSPŁ 

 

TEKST   JEDNOLITY 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

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

r. (Dz. U. z 2015 r.poz.1393) i innych obowiązujących ustaw oraz niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. W związku z tym Stowarzyszenie może: 

a) łączyć się w związki stowarzyszeń. 

b) zrzeszać osoby prawne i fizyczne. 

c) zatrudniać pracowników do prowadzenia swojej działalności. 

d) przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz otrzymywać dotacje, a także korzystać z 

ofiarności publicznej. 

e) realizować cele poprzez działalność pożytku publicznego. 

3.  Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele i programy działania oraz struktury 

organizacyjne, a także uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 

§ 2 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSPŁ i zwane jest w dalszej 

części Statutu Stowarzyszeniem. 

§ 3 

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą absolwentów i przyjaciół  ZSPŁ. 

§ 4 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na działalności społecznej członków zwyczajnych i członków 

wspierających. W celu wykonania niektórych zadań Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilno-

prawne z osobami fizycznymi i prawnymi. 

§ 5 

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź. 

§ 6 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 

 

 



§ 7 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 

celach. 

§ 8 

Stowarzyszenie używa nazwy, pieczęci, barw, logo i odznaki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 

 

II. Cele i przedmiot działań Stowarzyszenia 

 

§ 9 

1. Organizowanie ruchu społecznego lokalnego i regionalnego popierającego cele 

Stowarzyszenia i wspierającego czynnie jego działalność. 

2. Promowanie ucznia i wspomaganie form wpływających na jego rozwój. 

3. Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy  środowisk oświatowych. 

4. Współpraca z jednostkami samorządowymi i administracji rządowej. 

5. Wspieranie organizacyjne i merytoryczne działań wychowawczych i opiekuńczych uczniów 

ZSPŁ. 

6. Promowanie i rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania. 

7. Prowadzenie badań naukowych, wspieranie i upowszechnianie nauki. 

8. Upowszechnianie osiągnięć nauczycieli naszej  szkoły. 

9. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli. 

10. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

11. Współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

12. Działanie na rzecz upowszechnienia i ochrony praw dziecka. 

13. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz rehabilitacji społecznej i aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych. 

§ 10 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

a) Działanie na rzecz poprawienia warunków nauczania w ZSPŁ. 

b) Wspomaganie potrzeb organizacyjnych i finansowych ZSPŁ 

c) Finansowanie zakupu pomocy naukowych 

d) Organizowanie i finansowanie działalności naukowej nauczycieli (m.in. 

organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń). 



e) Wspieranie inicjatyw samokształceniowych i promowanie indywidualnych 

przedsięwzięć członków Stowarzyszenia. 

f) Pozyskiwanie środków na rzecz uczniów w trudnej sytuacji losowej lub 

materialnej. 

g) Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla uczniów ZSPŁ oraz osób 

realizujących cele Stowarzyszenia. 

h) Pozyskiwanie środków na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i 

zdolności uczniów oraz organizowaniem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

jak również rekreacyjnych. 

i) Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami o pokrewnym 

profilu działania. 

j) Zawieranie porozumień o wzajemnej promocji i współpracy z w/w organizacjami. 

k) Organizowanie spotkań, imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i 

zdrowotnych oraz szkoleń specjalistycznych. 

l) Wspomaganie opieki medycznej nad uczniami ZSPŁ 

m) Wydawanie informatorów, katalogów, biuletynów i czasopism, prowadzenie 

strony internetowej. 

n) Współpraca z administracją publiczną, samorządową i innymi podmiotami. 

o) Udział Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych. 

p) Organizowanie imprez, warsztatów integracyjnych oraz konferencji naukowych w 

zakresie rehabilitacji społecznej i aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

2.  W zakresie działań wymienionych w § 10 Stowarzyszenie może prowadzić zarówno 

nieodpłatną, jak i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 

r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873). 

3.  Stowarzyszenie może również prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w formie 

sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio 

korzystające z działalności pożytku publicznego, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na 

cele prowadzenia działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 8 ustawy z dn. 24.04.2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

§ 11 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do  podziału między jego członków. 

 



III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 12 

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków założycieli, 

b) członków zwyczajnych, 

c) członków wspierających, 

d) członków honorowych. 

2. Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni posiadają równe prawa w Stowarzyszeniu. 

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 

4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 13 

Członkami założycielami Stowarzyszenia są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania 

Stowarzyszenia i przyjęły niniejszy Statut. 

§ 14 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może stać  się każda osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność  do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację 

członkowską. 

2. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd na wniosek 

zainteresowanego, poparte rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia. 

3. Od odmownej decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w 

terminie 30 dni od jej doręczenia. 

§ 15 

Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni mają  prawo do: 

a) uczestnictwa we wszystkich formach działania Stowarzyszenia; 

b) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia; 

c) zgłaszania wniosków, postulatów oraz nowych propozycji dotyczących działalności 

Stowarzyszenia; 

d) posiadania głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków. 

§ 16 

1. Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu; 

b) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia; 

c)  składka członkowska opłacana jest za cały rok z góry do 31 marca ; zaś składka opłacana 

ratalnie zgodnie z indywidualnym harmonogramem, 



2. W uzasadnionych trudną sytuacją materialną przypadkach, na indywidualny, umotywowany  

wniosek zainteresowanego w formie pisemnej, Zarząd może podjąć uchwałę o zwolnieniu 

członka Stowarzyszenia z opłaty składek. 

§ 17 

1. Status członka wspierającego otrzymuje osoba prawna popierająca zadania statutowe i 

wyrażająca wolę współpracy ze Stowarzyszeniem oraz wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń (pomoc finansową, rzeczową albo merytoryczną przy realizacji poszczególnych 

celów Stowarzyszenia), przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Status 

członka wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.  

2. Członek wspierający będzie działał w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Stowarzyszenie będzie zapraszało członków wspierających do udziału w organizowanych 

imprezach. 

4. Członkowie wspierający mogą zamieszczać w wydawnictwach Stowarzyszenia swoje oferty 

na preferencyjnych zasadach. 

5. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w § 15 c Statutu. 

6. Członkowie wspierający maja prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym 

Zgromadzeniu Członków.  

§ 18 

1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia przyznawane jest przez Walne Zebranie Członków 

osobom fizycznym narodowości polskiej i obcokrajowcom szczególnie zasłużonym dla 

Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej. 

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 

lub 10 członków Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak 

brać udział z głosem doradczym w  Walnym Zebraniu Członków 

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

a także godnego reprezentowania Stowarzyszenia. 

5. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 

§ 19 

Utrata członkostwa następuje na skutek : 

1. Członkostwo zwyczajne  w Stowarzyszeniu ustaje poprzez: 

a) dobrowolną rezygnację zgłoszoną Zarządowi na piśmie; 

b) skreślenia z listy członków  w drodze uchwały Zarządu  z powodu zalegania  w opłacaniu 

składek w okresie dłuższym niż 24 miesiące po uprzednim upomnieniu, 



c) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu, podjętą na wniosek Sądu Koleżeńskiego w 

przypadku działania członka na szkodę Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu w sprawie 

pozbawienia członkostwa  Stowarzyszenia zainteresowanemu  przysługuje  odwołanie  do  

Walnego Zgromadzenia  Członków w terminie  14  dni  od  doręczenia  uchwały; Uchwała 

Walnego Zgromadzenia  członków  jest ostateczna.   

d) rozwiązanie się Stowarzyszenia; 

e) śmierć członka Stowarzyszenia; 

f) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne; 

g) utratę pełnej zdolności do czynności prawnych; 

h) utratę praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

2. Członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu ustaje poprzez: 

 a) dobrowolną rezygnację zgłoszoną Zarządowi na piśmie; 

b) niewywiązywanie się z deklarowanych świadczeń; 

c) utratę osobowości  prawnej 

3. Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje poprzez uchwałę  Walnego Zgromadzenia 

Członków i  jest wynikiem rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia . 

 

IV.  Władze Stowarzyszenia 

 

§ 20 

1. Organami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd Stowarzyszenia, 

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Sąd Koleżeński,  

2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w 

obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie na wniosek 

2/3 obecnych członków uprawnionych do głosowania może zarządzić głosowanie jawne. 

a)  Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. Kadencja 

trwa do wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zaś mandat członków Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej wygasa wraz z pierwszym Walnym Zebraniem odbywającym się w 

roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 

b)  W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz 

Stowarzyszenia w wyniku ustąpienia lub śmierci w trakcie trwania kadencji, władzom 

tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. W trybie tym 



można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przeciwnym razie, Zarząd 

zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 

3. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Może być zwyczajne  

lub nadzwyczajne. 

4. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków raz do roku. 

5.  Zarząd Stowarzyszenia zwołuje raz na 3 lata Walne Zebranie Członków o charakterze 

Sprawozdawczo –Wyborczym , podczas którego następuje podsumowanie kadencji i wybór 

nowych władz Stowarzyszenia. 

6. W Walnym Zebraniu każdy członek założyciel i zwyczajny  ma tylko jeden głos. 

7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków,  Zarząd powiadamia 

członków pisemnie, elektronicznie bądź telefonicznie co najmniej na 30 dni przed terminem 

zebrania. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na wniosek: 

a) inicjatywy własnej Zarządu, 

b) Komisji Rewizyjnej, 

c) przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w celu skonkretyzowanym 

we wniosku. 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. 

10. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,  Zarząd 

powiadamia członków pisemnie, elektronicznie bądź telefonicznie co najmniej na 14 dni 

przed terminem zebrania. 

 

§ 21 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) uchwalenie programu i kierunku działania Stowarzyszenia, 

b) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu, 

c) wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, 

d) wybieranie i odwoływanie członków Sądu Koleżeńskiego, 

e) określanie wysokości składki w drodze uchwały, 

f) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

g) podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz 

Stowarzyszenia, 

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności : 

a) w pierwszym terminie - zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 50% członków,; 



b) w drugim terminie- wyznaczonym w tym samym dniu i miejscu, trzydzieści minut 

później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do 

głosowania.  

3. Uchwały w sprawie zmian Statutu oraz  rozwiązania Stowarzyszenia, zapadają kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§ 22 

1. Zarząd składa się z 4 do 7 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków raz na 3 lata.  W 

tym prezesa oraz 1 wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.  

2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i trzech  członków. 

3. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 

trzy miesiące. Posiedzenie  zwołuje prezes Zarządu Stowarzyszenia, a w przypadku jego 

nieobecności Wiceprezes. 

4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

50% +1 członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i sekretarza. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje prezes Stowarzyszenia. 

5. Zarząd przedstawia na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności. 

6. Do kompetencji  Zarządu należy: 

a) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

b) Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał 

i innych  aktów normatywnych w tym regulaminów, 

c) Opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej 

działalności po zakończeniu roku obrachunkowego, 

d) Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

e) Opracowywanie preliminarza budżetowego, 

f) Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego  

i ruchomego, 

g) Zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, 

h) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

i) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

j) Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych. 

§ 23 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 



3. Komisja Rewizyjna składa się z 4 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. W 

przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie 

trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo doboru spośród członków Stowarzyszenia. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:  

a)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

b)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów. 

5. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

6. Członkostwo w Komisji wygasa wskutek ustąpienia, śmierci albo odwołania. 

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów członków komisji obecnych 

na posiedzeniu. Dla ważności uchwał komisji rewizyjnej, wymagana jest obecność, co 

najmniej połowy składu komisji. 

§ 24 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) ocena działalności Zarządu za rok poprzedni, 

b) ocena programu działalności zarządu na rok bieżący, 

c) kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia, przyjmowanie sprawozdań 

z działalności Zarządu, a także badanie prawidłowości wykorzystania środków 

finansowych i innych zasobów Stowarzyszenia, 

d) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o 

udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, 

e) żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, 

f) uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej. 

§ 25 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków  i  jest 

organem rozstrzygającym. 

2. Do zadań  Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków 

Stowarzyszenia w zakresie: 

a) naruszania przez członków Stowarzyszenia obowiązków  wynikających ze statutu i 

uchwał Stowarzyszenia, 



b) sporów powstających między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków 

wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia. 

3. Sąd koleżeński może orzekać następujące kary: 

a) upomnienie, 

b) skierowanie do Zarządu wniosku o skreślenie w przypadku działania członka na 

szkodę Stowarzyszenia, 

c) skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka 

honorowego tytułu. 

4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości 

wszystkich członków. 

5. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie zwykłą większością głosów. 

6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków 

w terminie 30 dni od daty dostarczenia. 

 

V.  Majątek i dochody Stowarzyszenia 

 

§ 26 

1.  Majątek Stowarzyszenia składa się z: 

a) składek członkowskich, 

b) darowizn, spadków i zapisów, 

c) grantów, 

d) subwencji osób prawnych i fizycznych, 

e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 

g) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych, 

h) odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych, 

i) przekazanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego, z chwilą 

uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego, 

j) dochodów z działalności gospodarczej. 

 

2. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

4.  Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do 

realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania o ile ofiarodawcy nie 

postanowili inaczej. 



5. Majątek i fundusze Stowarzyszenia służą działalności statutowej. 

6. Stowarzyszenie może nabywać i zbywać nieruchomości. 

7. Zgodnie ze statutem zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 

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

członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania  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 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. 

§ 27 

Dla ważności oświadczeń w zakresie zobowiązań majątkowych, składania  oświadczeń woli w 

sprawach o charakterze niemajątkowym oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy 

dwóch osób spośród następujących : prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika. 

 

VI. Reprezentacja Stowarzyszenia 

 

§ 28 

1. Do reprezentacji Stowarzyszenia w określonej sprawie Zarząd może udzielić 

pełnomocnictwa osobie fizycznej lub prawnej. Pełnomocnictwo to winno zawierać zakres 

oraz termin na jaki zostało udzielone. 

2. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd. 

 

 

 

 



VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 

§ 29 

Zmiany w Statucie wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów, 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 30 

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji i cel, na jaki ma być 

przeznaczony jego majątek. 

 

§ 31 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy prawo 

o stowarzyszeniach. 


