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STATUT 

Stowarzyszenia Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół  

Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego - Szymon Konarski  

w Sejnach  
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców 
oraz Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego - „SZYMON KONAR-
SKI” w Sejnach w dalszej części niniejszego statutu zwane „Stowarzyszeniem”.  

2. Stowarzyszenie, może również posługiwać się nazwą skróconą: „Stowarzyszenie Szymon Ko-
narski w Sejnach”.  

3. Nazwy Stowarzyszenia są zastrzeżone. 
 

§ 2 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  
 

§ 3 
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach. Siedzibą 

Stowarzyszenia jest miasto Sejny. 
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględ-

nieniem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Szymona Konarskiego w Sejnach, 
zwanej dalej „Szkołą” - i jest to wyłączna statutowa działalność Stowarzyszenia. 

 
§ 4 

1. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą. 
Może również stowarzyszać się, brać czynny udział w pracach krajowych i międzynarodo-
wych organizacji skupiających organizacje pozarządowe. 

2. Stowarzyszenie może przyjmować zlecenia i zawierać umowy na realizacje zadań w imieniu 
samorządów wszystkich stopni i organów administracji państwowej.  

3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, przyjęciu 
zleceń i zawarciu umów, o którym mowa w ust. 2 decyduje Zarząd Stowarzyszenia, większo-
ścią kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu.  

 
§ 5 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy ogółu członków. 
2. Do prowadzenia swoich spraw oraz realizacji projektów Stowarzyszenie może angażować 

wolontariuszy oraz zatrudniać pracowników świadczących swoją pracę odpłatnie. 
3. Zatrudnienie pracowników i wolontariuszy odbywa się na ogólnych zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 
 

§ 6 
Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.  
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§ 7 
1. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.  
2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa oraz członków Zarządu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

wymaga kwalifikowanej większością głosów – 2/3 przy obecności co najmniej 2/3 upraw-
nionych do głosowania członków Stowarzyszenia.  

 
§8 

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem w języku polskim:  
 

Stowarzyszenie 
Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół  

Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego – Szymon Konarski 
w Sejnach 

 
oraz 

 
Stowarzyszenie 

 „SZYMON KONARSKI” 
w Sejnach 

 
 
 

Rozdział II 
Cel i środki działania Stowarzyszenia. 

 
§ 9 

Celem Stowarzyszenia jest: 
 

1/ Zmniejszanie różnic i dysproporcji w rozwoju warunków kształcenia, poziomie naucza-
nia, dostępie do szkolnictwa i nowoczesnych form kształcenia, wychowania i rozwoju 
młodzieży szkoły a jej rówieśnikami z innych terenów Polski i Europy; 

2/ Działanie na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy poprzez organizację, szkoleń, kursów, 
innych form kształcenia i dokształcania takich jak korepetycje, zespoły wyrównawcze, 
itd; 

3/ Kształtowanie wśród uczniów szkoły zasad moralnych godnych młodego obywatela Rze-
czypospolitej Polskiej, świadomego swoich praw i obowiązków, który świadomie te nor-
my wciela w swoje życie osobiste i w swoje otoczenie;   

4/ Kształcenie i wychowanie Uczniów w równowadze pomiędzy ich rozwojem umysłowym i 
fizycznym;  

5/ Ukształtowanie u uczniów Szkoły przekonania, że kreatywna postawa życiowa jest sposo-
bem na rozwiązywanie problemów życiowych; 

6/ Propagowanie i kształtowanie etosu pracy oraz promocja nowoczesnych metod samo-
kształcenia, zatrudnienia się i aktywizacji zawodowej; 

7/ Inicjowanie podejmowania przez Szkolę działań w zakresie zmian programów, kierun-
ków kształcenia w celu dostosowania ich do współczesnych wymogów rynku pracy i moż-
liwości zatrudnienia i samozatrudnienia; 

8/ Opieka nad rozwojem młodzieży wybitnie uzdolnionej w celu ukształtowania młodzieżo-
wych liderów społeczności lokalnych Sejneńszczyzny; 

9/ Stosowanie współczesnych technik informatycznych w procesie, szkolenia, rozwijania 
zdolności, kształtowania twórczej postawy życiowej uczniów Szkoły; 

10/ Inicjowanie i pomoc w podejmowania przez Uczniów Szkoły działań proekologicznych, 
ochronę dziedzictwa przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego – najważniejszych 
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czynników gwarantujących rozwój infrastruktury cywilizacyjno – kulturowej Sejneńsz-
czyzny; 

11/ Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a tak-
że działań wspomagających rozwój demokracji; 

12/ Propagowanie i działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zgod-
nego współistnienia różnych kultur, religii, narodów oraz działań społecznych na rzecz 
Sejneńszczyzny; 

13/ Podtrzymywania tradycji narodowych oraz rozwój świadomości narodowej, obywatel-
skiej i kulturowej; 

14/ Prowadzenie działań charytatywnych oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych;  
15/ Promocja i organizacja wolontariatu; 

 
 

§ 10 
Stowarzyszenie osiąga swe cele poprzez: 

1/ Przywrócenie pamięci i nawiązanie do chlubnej tradycji, różnorodności i bogactwa szkol-
nictwa sejneńskiego w historii, a szczególnie do tradycji Gimnazjum Św. Kazimierza w 
Sejnach; 

2/ Tworzenie projektów mających na celu zmniejszania zapóźnień w dostępie Uczniów 
szkoły do nowoczesnych metod kształcenia oraz ułatwiających ich rozwój umysłowy i fi-
zyczny; 

3/ Uczestnictwo w programach europejskich i innych, których celem jest stymulowanie 
rozwoju w różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego a przede wszystkich pro-
gramach wpływających na rozwój oświaty, warunków kształcenia i wychowania, progra-
mach rozwojowych; 

4/ Organizowanie różnych form kształcenia i samokształcenia uczniów, pracowników i nau-
czycieli Szkoły; 

5/ Podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków udziału w ogłaszanych w różnych 
programach społecznych, kulturalnych, gospodarczych w różnych formach dokształcania 
i doskonalenia;  

6/ Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, festiwali, konfrontacji, 
przeglądów, targów i innych form poświęconych popularyzacji kultury, ekologii, toleran-
cji i aktywności obywatelskiej skierowane na poprawę warunków życia uczniów Szkoły; 

7/ Organizowanie spotkań, akcji, konferencji o charakterze proekologicznym. Ekologię trak-
tuje się jako tworzenie warunków przyjaznych człowiekowi; 

8/ Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej; 
9/ Współpraca ze środkami masowej komunikacji. 
10/ Współpraca z instytucjami w Polsce i za granicą, ze szkołami, uczelniami, centrami 

kształcenia ustawicznego, ośrodkami doskonalenia zawodowego, organizacjami pozarzą-
dowymi, samorządami, fundacjami, innymi organizacjami w celu podejmowania wspól-
nych działań i różnych form kształcenia; 

11/ Realizacja zadań zleconych przez samorządy wszystkich szczebli i organy administracji 
państwowej; 

12/ Współpraca z organizacjami międzynarodowymi, polskimi placówkami dyplomatyczny-
mi, placówkami dyplomatycznymi innych państw, ośrodkami polskimi za granicą w celu 
wspólnej organizacji i realizacji działań; 

13/ Projektowanie oraz prowadzenie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i kul-
turowego;  

14/ Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie centrum wo-
lontariatu; 

15/ Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży; 
16/ Prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich;  
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Rozdział III 
Członkowie ich prawa i obowiązki. 

 
§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 
 

§ 12 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 

rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicz-
nych.  

2. Osoby niepełnoletnie przystępują do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców lub opieku-
nów 

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna, dowolnej naro-
dowości, obywatel Polski i innego kraju, który pragnie uczestniczyć w pracach Stowarzysze-
nia i przestrzegać statutu Stowarzyszenia.  

4. Warunkiem wstąpienia do Stowarzyszenia jest otrzymanie rekomendacji dwóch członków 
stowarzyszenia, tzw. wprowadzających. 

5. O wstąpieniu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd stowarzyszenia po wysłuchaniu rekomen-
dacji i jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów; 

6. Członkami stowarzyszenia automatycznie zostają członkowie założyciele stowarzyszenia. 
 

§ 13 
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

1/ Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia. 
2/ Współuczestniczyć w pracach Stowarzyszenia. 
3/ Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia. 
4/ Zgłaszać opinie, wnioski, postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia. 
5/ Nosić odznakę organizacyjną. 
6/ Zaskarżać, do Walnego zebrania, uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowa-

rzyszenia oraz decyzje Komisji Rewizyjnej podjęte według niego w sposób nieprawidło-
wy.  

§ 14 
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1/ Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów statutowych; 
2/ Godnie reprezentować Stowarzyszenie. 
3/ Przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
4/ Regularnie opłacać składki członkowskie. 

 
§ 15 

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek: 
a/ Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia poprzez złożenie zarządowi 

odpowiedniego oświadczenia ustnego lub pisemnego. 
b/ Skreślenia uchwałą Zarządu, za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów 

i uchwał władz Stowarzyszenia, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub w przypadku 
skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty 
praw publicznych przez członka zwyczajnego a utratę osobowości prawnej przez 
członka wspierającego. 

c/ Śmierci członka Stowarzyszenia. 
2. Skreślenia z listy członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu sprawy i jaw-

nym głosowaniu zwykłą większością głosów.  
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§ 16 
Od decyzji wykluczenia z szeregów Stowarzyszenia przez Zarząd członkowi przysługuje prawo 
odwołania do Walnego zebrania. Decyzja Walnego zebrania jest ostateczna. 

§ 17 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie jest osoba fizyczna lub prawna, która doceniając 

znaczenie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia wspiera - również finansowo - dzia-
łalność Stowarzyszenia.  

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą być również obywatele i instytucje z innego 
niż Polska kraju. 

§ 18 
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być: 

1/ Członek zwyczajny, który w toku wieloletniej i szczególnie aktywnej działalności zasłużył 
się dla rozwoju Stowarzyszenia. 

2/ Członek wspierający, którego pomoc szczególnie przyczyniła się dla rozwoju Stowarzy-
szenia wspierając realizację jego celów statutowych. 

3/ Osoba fizyczna lub prawna, która doceniając znaczenie realizacji celów statutowych Sto-
warzyszenia wspiera na bieżąco – również finansowo – działalność Stowarzyszenia. 

 
§ 19 

Godność członka honorowego nadaje Walne zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 
 

§ 20 
1. Członkowie honorowi uczestniczą w Walnych zebraniach z głosem doradczym.  
2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich. 

 
§ 21 

Dowodem posiadania godności członka honorowego Stowarzyszenia jest nadany przez walne 
zebranie członków Akt Nadania Godności Członka Honorowego oraz brązowej, srebrnej i złotej 
odznaki Stowarzyszenia. 

§ 22 
Utrata godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego zebrania Stowa-
rzyszenia powziętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 
 

§ 23 
Członek honorowy ma prawo zrzeczenia się godności Członka Honorowego przez złożenie pi-
semnego oświadczenia do Zarządu Stowarzyszenia.  
 

 
Rozdział IV 

Struktura i władze Stowarzyszenia. 
 

§ 24 
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 

1/ Walne zebranie Stowarzyszenia 
2/ Zarząd Stowarzyszenia  
3/ Komisja Rewizyjna 

 
§ 25 

1. Wszystkie władze Stowarzyszenia są władzami wybieralnymi; 
2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, wymaga kwalifikowanej 

większości głosów 2/3, przy obecności, co najmniej ¾ członków uprawnionych do głosowa-
nia. 

3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata; 
4. Członkowie władz Stowarzyszenia swoją funkcję mogą pełnić nieograniczoną liczbę kadencji. 
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§ 26 

1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia jest Walne zebranie.  
2. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
 

§ 27 
Zwyczajne Walne zebranie zwołuje zarząd raz na 2 lata. 

 
§ 28 

1. Nadzwyczajne Walne zebranie zwołuje Zarząd: 
a/ z własnej inicjatywy 
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej 
c/ na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne zebranie Zarząd zwołuje w terminie 30 dni od daty żądania lub wnio-
sku wyznaczając jednocześnie termin jego odbycia. 

3. Nadzwyczajne Walne zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołane.  
 

§ 29 
1. Zawiadomienie o Walnym zebraniu podaje się do wiadomości jego uczestników wraz z pro-

ponowanym porządkiem obrad, co najmniej na 15 dni przed terminem rozpoczęcia obrad 
Zebrania. 

2. Zawiadomienie o Walnym zebraniu zawierać musi również informację o drugim terminie 
Walnego zebrania, ze względu na brak kworum. W drugim terminie postanowienia zebrania 
są obowiązujące bez względu na ilość obecnych członków. 

 
§ 30 

1. W Walnym zebraniu z głosem decydującym uczestniczą członkowie zwyczajni stowarzysze-
nia 

2. Członkowie wspierający Stowarzyszenie, członkowie honorowi Stowarzyszenia, zaproszeni 
goście uczestniczą w Walnym zebraniu z głosem doradczym. 

 
 

§ 31 
Walne zebranie: 
1/  Ustala główny kierunek i program działania Stowarzyszenia,  
2/  Wybiera prezesa Stowarzyszenia, 
3/  Wybiera członków Zarządu  
4/  Wybiera członków Komisji Rewizyjnej na okres 2 lat. 
5/  Rozpatruje sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i udziela Zarządowi absolutorium na 

wniosek Komisji Rewizyjnej, 
6/  Rozpatruje wnioski zgłoszone przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i członków 

zwyczajnych - uczestników zebrania. 
7/  Uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia, 
8/  Ustala wysokość składek członkowskich, 
9/  Podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
10/  Nadaje i pozbawia godności członka honorowego. 
 

 
§ 32 

Organem kierującym pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnym zebraniem jest Zarząd 
Stowarzyszenia. 
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§ 33 
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków:  
1/ Prezesa Zarządu Stowarzyszenia 
2/ Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia ds. Programowych,  
3/ Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia ds. Ekonomicznych, 
4/ Członków Zarządu (4 osoby) 

 
§ 34 

Posiedzenia plenarne Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak, 
niż co 2 miesiące. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu Stowarzyszenia.  
 

§ 35 
1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy: 

a/ Kierowanie pracą Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posta-
nowieniami niniejszego statutu i uchwałami Walnego zebrania. 

b/ Realizacja planu pracy Stowarzyszenia. 
c/ Rozstrzyganie sporów między członkami i władzami Stowarzyszenia związanych z dzia-

łalnością statutową. 
d/ Uchwalenie regulaminów i instrukcji niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz 

Stowarzyszenia; 
e/ Zwoływanie Walnych zebrań Stowarzyszenia. 
f/ Składanie sprawozdań ze swej działalności i zgłoszenia wniosków na Walnych zebra-

niach. 
g/ Zatwierdzenie bilansu Stowarzyszenia i nadzorowanie działalności gospodarczej i wy-

dawniczej. 
h/ Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia; 
i/ Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
j/ Sprawowanie bezpośredniej pieczy nad działalnością statutową Stowarzyszenia. 

 
§ 36 

1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru Stowarzysze-
nia, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania 
kontroli wewnętrznej i nadzoru. 

 
2. Składa się z 3 członków. 
 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku po-
krewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

b/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 
c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosz-

tów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z 
dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami praw-
nymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 
113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535); 

 
4. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który sprawuje funkcje orga-

nizacyjne komisji; 
 
5. Przewodniczący oraz pozostali członkowie kolegialnie reprezentują Stowarzyszenie wobec 

innych organów kontrolnych, występują podczas Walnego Zebrania członków stowarzysze-
nia, uczestniczą na zasadach obserwatorów, podczas negocjacji i ustaleń dotyczących kon-
struowania budżetu Stowarzyszenie i udziału Stowarzyszenia w projektach, gdzie wymagany 
jest udział finansowy Stowarzyszenia. 
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§ 37 

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 
1/ Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki fi-

nansowej. 
2/ Składanie na Walnych zebraniach Stowarzyszenia sprawozdania wraz z oceną działalności 

i wnioskami w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia. 
 
 

Rozdział V  
Majątek Stowarzyszenia  

 
§ 38 

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy; 
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

a/ Wpływy ze składek członkowskich i wpisowego oraz wpłaty członków wspierających. 
b/ Dotacje. 
c/ Darowizny i zapisy i spadki. 
d/ Wpływy z działalności statutowej. 
e/ Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych 
 

§ 39 
1. Dochód z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia służy w całości realizacji 

zadań statutowych; 
2. Decyzję o rozszerzeniu zakresu usług podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością 

głosów. 
 

§ 40 
1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącz-

nie na koncie Stowarzyszenia. Wypłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących 
potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto. 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przy-
jęci członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu 
na członka Stowarzyszenia.  

 
§ 41 

Stowarzyszenie świadczy nieodpłatne usługi na rzecz swoich członków 
 

§ 42 
1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Walne zebranie Stowarzyszenia a w ramach jego upoważ-

nień Zarząd Stowarzyszenia.  
 
2. Zabrania się: 

a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w sto-
sunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pra-
cownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powino-
wactwa 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 członków Stowarzyszenia, członków or-
ganów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na prefe-
rencyjnych warunkach, 
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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 ze statutowego celu organizacji albo 
podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3, 

d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestni-
czą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób 
bliskich. 

 
§ 43 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań mająt-
kowych jest upoważniony Prezes Zarządu jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu i dwóch człon-
ków zarządu jednocześnie 

§ 44 
Wszelkie postanowienia w przedmiocie zbycia części lub całości majątku Stowarzyszenia wyma-
ga zgody Walnego zebrania Stowarzyszenia.  
 
 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§ 45 

1. Zmiana i uzupełnienie niniejszego statutu następuje w drodze uchwały Walnego zebrania, 
kwalifikowaną większością głosów – 2/3 przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmio-
tem Walnego zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku ob-
rad Walnego zebrania. Do zawiadomienia określonego w § 29 ust.2 należy załączyć projekt 
stosownych uchwał.  

3. W tym trybie podejmowana jest uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia. W tym przypadku 
Uchwała musi określać sposób likwidacji stowarzyszenia oraz przeznaczenie majątku stowa-
rzyszenia. 

 
§ 46 

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu 
rejestrowego.  
 

Podpisy Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia  
 

1/  Andrzej Zieliński 

2/  Jolanta Olsztyn 

3/  Ewa Meyza 

4/  Andrzej Małkiński 

5/  Jerzy Nazaruk 

6/  Agnieszka Fiedorowicz 

7/  Marzena Prusko 
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