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STATUT STOWARZYSZENIA 

PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W PŁOCKU  

„NASZA SZÓSTKA“ 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku 

„Nasza Szóstka“ – dalej zwane także Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać 

skrótu nazwy, który brzmi Stowarzyszenie „Nasza Szóstka“. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, mającym na 

celu prowadzenie działalności statutowej. 

3. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej. 

4. Stowarzyszenie może używać pieczęci, oznak oraz symboli zgodnie z obowiązującymi  

w tym względzie przepisami. 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Płock, a terenem jego działania obszar Rzeczpospolitej 

Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów regulaminowych, 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z 

obowiązującym porządkiem prawnym. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

realizujących podobną działalność regulaminową. 

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Przewiduje się 

możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności 

regulaminowej i organizacyjnej. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo 

o stowarzyszeniach. 
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§ 4 

Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe, i przyznawać je wraz z 

innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów 

obranych przez Stowarzyszenie lub dla niego samego. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 5 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz poprawy warunków 

funkcjonowania oraz rozwoju Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku, 

jej uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników i całej społeczności lokalnej, poprzez 

realizację, wspieranie i promowanie przedsięwzięć i inicjatyw społecznych w różnorodnych 

obszarach, tj.: kultura, oświata, edukacja, wychowanie, sport, turystyka i rekreacja, ochrona 

środowiska i ekologia, prawa człowieka i obywatela, profilaktyka i ochrona zdrowia, rozwój 

regionalny i lokalny, integracja środowisk, pomoc społeczna, działalność charytatywna, 

wolontariat, i w innych ważnych z punktu widzenia szkoły i jej interesariuszy. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele regulaminowe poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność 

pożytku publicznego poprzez:  

1)organizację i współorganizację zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla uczniów, 

ukierunkowanych zarówno na wyrównywanie szans edukacyjnych, jak i na rozwój 

zainteresowań, uzdolnień, wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych; 

2)organizację i współorganizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, 

terapeutycznych, kulturalnych, sportowych, związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia, 

ochroną środowiska i ekologią oraz dotyczących przedsiębiorczości, umiejętności cyfrowych i 

IT dla uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i lokalnego środowiska; 

3)działania na rzecz poprawy dostępności uczniów i nauczycieli do nowoczesnych form, metod, 

technik i narzędzi edukacyjnych i dydaktycznych; 

4)organizowanie, finansowanie i prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, 

szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej i seminaryjnej, w tym szkoleń, warsztatów, imprez 
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integracyjnych, obozów, olimpiad, konkursów, kursów i innych zajęć dla uczniów, rodziców, 

nauczycieli i lokalnego środowiska; 

5)organizowanie i finansowanie specjalistycznej pomocy i grup wsparcia dla uczniów i ich 

rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym lub sprawiającym 

problemy wychowawcze; 

6)współorganizację wyjazdów edukacyjnych i naukowych, wycieczek szkolnych, obozów 

sportowych, wypoczynku dzieci i młodzieży; 

7)promocję i działania na rzecz uczeniu się przez całe życie oraz aktywności zawodowej i 

podnoszenie kwalifikacji kadry szkoły; 

8)organizację działań i przedsięwzięć sportowych i rekreacyjno-sportowych, w tym 

współzawodnictwa sportowego; 

9)organizowanie czasu wolnego, zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz 

osób dorosłych; 

10)promocję i działania na rzecz zdrowego stylu życia oraz promujących rozwój turystyki i 

rekreacji; 

11)podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną, programy 

zdrowotne, programy profilaktyczne; 

12)aktywne przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom, w tym uzależnieniom cyfrowym 

13)podejmowanie działań na rzecz monitorowania i poprawy kondycji psychicznej dzieci i 

młodzieży, 

14)promocję i działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska i bioróżnorodności i 

zrównoważonego rozwoju, 

15)podejmowanie działań na rzecz opieki nad zwierzętami; 

16)działanie na rzecz promocji i wspierania kultury, w tym organizowanie i uczestnictwo w 

imprezach kulturalnych, tj. muzycznych, plastycznych, artystycznych, technicznych i 

manualnych, itp.; 

17)promowanie postaw tolerancji i równouprawnienia i równości oraz dostępności i włączania 

społecznego; 

18)propagowanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych, w tym dotyczących historii i tradycji i 

dziedzictwa szkoły, miasta regionu i kraju; 

19)pracę na rzecz integracji środowiska lokalnego oraz integracji międzypokoleniowej we 

wszystkich sferach życia społecznego; 

20)nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z innymi organizacjami i stowarzyszeniami 

działającymi na rzecz dzieci i młodzieży; 
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21)współpracę z partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym budowanie partnerstw; 

22)reprezentowanie interesów dzieci i ich rodzin, w tym podejmowanie działań zwiększających 

zaangażowanie na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży; 

23)organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach, akcjach, kampaniach i imprezach 

charytatywnych i dobroczynnych, w tym na rzecz uczniów, absolwentów i ich rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; 

24)podejmowanie działań na rzecz poprawy dobrostanu dzieci i młodzieży oraz ich sytuacji 

społeczno-ekonomicznej; 

25)podejmowanie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przejawom agresji, 

przemocy, bezradności, ksenofobii oraz wszelkich uprzedzeń; 

26)podejmowanie działań na rzecz wsparcia i integracji osób niepełnosprawnych; 

27)zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu; 

28)promocję i organizację wolontariatu;  

29)pozyskiwanie i gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia mieszczącą się w 

sferze działań pożytku publicznego, w tym aplikowanie w otwartych konkursach ofert 

ogłaszanych przez organy administracji publicznej, konkursach grantowych ogłaszanych przez 

fundacje i inne instytucje, itp.; 

30)zakup i finansowanie pomocy dydaktycznych, naukowych, sprzętu IT i urządzeń 

multimedialnych, książek, przyborów szkolnych oraz wyposażenia sportowego na potrzeby 

szkoły i realizacji działań statutowych, itp.; 

31)organizowanie programów stypendialnych i pomocowych oraz finansowanie stypendiów 

naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji 

życiowej i zdrowotnej oraz uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach; 

32)wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rady pedagogicznej oraz rady 

rodziców; 

33)wspieranie w działaniach na rzecz poprawy warunków lokalowych i zagospodarowania 

terenu wokół szkoły; 

34)prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej, również w obszarze 

mediów cyfrowych, 

35)podejmowanie, w ramach obowiązujących przepisów, wszelkich przedsięwzięć związanych 

z realizacją celów statutowych. 
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ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 7 

Stowarzyszenie składa się z członków. Członkowie dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych; 

2) członków wspierających. 

 

§ 8 

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej lub 

cudzoziemiec, która:  

1) złoży deklarację członkowską; 

2) przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą zwykłą 

większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i rekomendacji. Deklaracja 

zawiera zobowiązanie kandydata do przestrzegania regulaminu, uchwał władz 

Stowarzyszenia oraz opłacania składek członkowskich. 

3. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, a odmowa, wraz z 

uzasadnieniem i informacją o prawie odwołania się od niej do Walnego Zebrania, 

doręczana jest niezwłocznie zainteresowanemu. 

4. Odwołanie do Walnego Zebrania wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy 

za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie odwołania jest 

ostateczna. 

5. Członkiem zwyczajnym może być także małoletni w wieku od 16 do 18 lat. 

 

§ 9 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1) brać udział w Walnym Zebraniu z prawem głosu; 

2) wybierać i być wybieranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz do związków i 

organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem; 

3) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z celami i działalnością 

Stowarzyszenia oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia; 
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4) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia w tym w zebraniach, odczytach, konferencjach, 

seminariach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

§ 10 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna zainteresowana udzielaniem pomocy 

finansowej dla Stowarzyszenia w realizacji jego celów. Członek wspierający składa 

oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia, w którym zobowiązuję się do wspierania 

Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym staje się na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Formę i 

rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem 

Stowarzyszenia w drodze porozumienia. 

3. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia; 

2) rażącego naruszenia Regulaminu stwierdzonego uchwałą Walnego Zebrania większością 

2/3 głosów, 

3) śmierci członka – stwierdzonej przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§ 11 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu członków zwyczajnych ustaje wskutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu; 

2) wykreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w 

przypadku: 

a) nieopłacenia składek w ciągu jednego roku po wyznaczonym terminie płatności 

składki; 

b) śmierci członka; 

c) działalności członka sprzecznej z Regulaminemoraz uchwałami władz 

Stowarzyszenia, 

d) dopuszczenia się czynu nie licującego z godnością członka Stowarzyszenia; 

e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego 

pozbawienie praw publicznych; 

f) działania na szkodę Stowarzyszenia. 

2. Uchwały o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Uchwała powinna 

zawierać co najmniej przyczynę skreślenia z listy członków oraz pouczenie o prawie do 

odwołania. 
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3. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje osobie 

skreślonej odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie należy złożyć na piśmie, nie 

później niż w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków 

Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie odwołania jest ostateczna. 

 

§ 12 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

1) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia; 

2) przestrzegać postanowień Regulaminu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

3) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia; 

4) godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz dbać o jego dobre imię. 

2. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek regularnego, tj. w terminie do 30 

czerwca każdego roku opłacania składki członkowskiej za dany rok.  

 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA. ORGANY STOWARZYSZENIA 

Dział 1 

Przepisy wspólne 

§ 13 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie; 

2) Zarząd Stowarzyszenia; 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. 

3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Walne 

Zebranie w głosowaniu tajnym, chyba że co najmniej połowa członków biorących udział  

w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.  

4. Członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia nie można łączyć z członkostwem w Komisji 

Rewizyjnej. Członek Zarządu Stowarzyszenia nie może także pozostawać z członkiem 

Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 
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§ 14 

1. Członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ustaje w razie 

1) upływu kadencji; 

2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu; 

3) rezygnacji z bycia członkiem danego organu; 

4) odwołania organu lub członka organu, przy czym uchwała Walnego Zebrania w tym 

zakresie musi być podjęta bezwzględną większością głosów. 

2. W miejsce członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, którego członkostwo 

w organie ustało, w jego miejsce wchodzi do końca kadencji organu, członek 

Stowarzyszenia, który w wyborach do danego organu Stowarzyszenia osiągnął kolejno 

największą liczbę głosów.  

 

Dział 2 

Walne Zebranie 

§ 15 

1. Walne Zebranie jest organem stanowiącym – najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne 

Zebranie składa się ze wszystkich członków Stowarzyszenia, którym przysługuje prawo do 

głosowania. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 

1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia; 

2) wybór członków do pozostałych organów Stowarzyszenia; 

3) uchwalanie zmian w Regulaminie Stowarzyszenia; 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji 

Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem; 

5) ustalanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz ustalanie 

wysokości składki członkowskiej; 

6) zatwierdzanie regulaminów organów władz Stowarzyszenia; 

7) rozpatrywanie odwołania członków od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z 

listy członków; 

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady; 

10) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy Stowarzyszeniem, a 

członkami Zarządu Stowarzyszenia.  
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§ 16 

1. Zwyczajne posiedzenia Walnego Zebrania zwoływane są co najmniej raz w roku przez 

Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.  

2. Nadzwyczajne posiedzenia Walnego Zebrania zwoływane są przez Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia na wniosek: 

1) 1/3 członków Stowarzyszenia; 

2) Komisji Rewizyjnej. 

3. Prezes Zarządu zwołuje Walne Zebranie poprzez zawiadomienie członków Stowarzyszenia 

o terminie Walnego Zebrania, miejscu posiedzenie oraz porządku obrad. Zawiadomienie 

musi być dokonane co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. W 

przypadkach niecierpiących zwłoki termin ten może zostać skrócony do 3 dni. 

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Stowarzyszenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 

5. Pracami Walnego Zebrania kieruje Prezes Stowarzyszenia. Do protokołowania przebiegu 

Walnego Zebrania wybiera się w drodze uchwały protokolanta. 

 

Dział 3 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 17 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.  

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z członków wybranych przez Walne Zebranie w liczbie 

od pięciu osób. 

3. Walne Zebranie spośród osób wybranych w skład Zarządu wybiera Prezesa Zarządu, 

Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.  

4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1) kierowanie bieżącą działalności Stowarzyszenia; 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków; 

4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 

5) zwoływanie Walnych Zebrań oraz ustalanie porządku obrad; 

6) zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia; 

7) wykonywanie zadań przewidzianych w Regulaminie lub wynikających z chwał 

podjętych przez Walne Zebranie; 
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5. Zarząd wybierany jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Stowarzyszenia. 

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.  

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zarząd na posiedzeniach 

może podejmować uchwały. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu. 

8. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnione funkcje.  

 

§ 18 

1. Walne Zebranie corocznie, w pierwszym kwartale roku, podejmuje uchwałę w sprawie 

udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania budżetu za rok poprzedni. 

Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów Walnego Zebrania. 

2. Nieudzielenie absolutorium Zarządowi jest równoznaczne z jego odwołaniem. 

 

Dział 4 

Komisja Rewizyjna 

§ 19 

1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola finansowa Stowarzyszenia – co najmniej raz w roku 

2) bieżąca kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia; 

3) opiniowanie sprawozdań kadencyjnych Zarządu oraz występowanie z wnioskiem o 

udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia; 

4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia 

niewywiązywania się przez Zarząd z jego regulaminowych obowiązków, a także prawo 

żądania zwołania posiedzenia Zarządu; 

5) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie; 

6) doraźna kontrola – na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 

5. Komisja Rewizyjna może także wyznaczyć ze swojego grona pełnomocnika do spraw 

zawierania umów pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu Stowarzyszenia. 
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Uchwała traci ważność wraz z upływem kadencji członka Komisji Rewizyjnej, którego 

wyznaczono pełnomocnikiem. 

6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSÓB REPREZENTACJI 

§ 20 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią wszelkie nieruchomości, rzeczy ruchome, środki 

pieniężne oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe.  

2. Źródłami finansowania Stowarzyszenia są w szczególności:  

1) składki członkowskie;  

2) darowizny, spadki i inne zapisy poczynione na rzecz Stowarzyszenia; 

3) dotacje, subwencje, środki publiczne, granty; 

4) środki finansowe zgromadzone w wyniku 

5) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych; 

6) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych; 

7) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ; 

8) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

9) dochody z działalności gospodarczej, o ile będzie taka prowadzona. 

3. Źródła finansowania Stowarzyszenia są jawne.  

4. Przychody Stowarzyszenia mogą być przeznaczone wyłącznie na cele związane z realizacją 

jego celów regulaminowych, w tym również związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu 

zawartych przez Stowarzyszenie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. 

5. Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia – jako czynnośc przekraczająca 

zakres zwykłego zarządu – może być dokonane dopiero po podjęciu uchwały Walnego 

Zebrania w tym przedmiocie. 

6. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

 

§ 21 

1. W zakresie wynikającym z działalności regulaminowej Stowarzyszenie może nabywać 

prawa i zaciągać zobowiązania. 
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2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 

upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

§ 22 

Stowarzyszenie nie może: 

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

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

członkowie organów oraz pracownicy 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) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego 

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) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z regulaminowego celu 

Stowarzyszenia; 

4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA REGULAMINU , ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA 

§ 23 

1. Z wnioskiem o zmianę Regulaminu mogą wystąpić:  

1) 1/3 członków Stowarzyszenia;  

2) Zarząd Stowarzyszenia; 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej dla swojej ważności wymaga 

kwalifikowanej większości głosów w wielkości 2/3 głosów danego organu. 

3. Wniosek o zmianę Regulaminu składa się na posiedzeniu Walnego Zebrania. Walne 

Zebranie w drodze uchwały powołuje Komisję Regulaminową w celu opracowania 
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brzmienia proponowanych zmian i określenia konsekwencji wynikających z nich dla 

funkcjonowania Stowarzyszenia.  

4. Komisja Regulaminowa przedstawia sprawozdanie ze swych prac na kolejnym posiedzeniu 

Walnego Zebrania.  

5. Głosowanie nad zmianą Regulaminu odbywa się w na posiedzeniu Walnego Zebrania 

bezpośrednio po przedstawieniu sprawozdania przez Komisję Regulaminowa. 

6. Uchwała o zmianie Regulaminu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów. 

 

§ 24 

1. Z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia mogą wystąpić: 

1) 1/3 członków Stowarzyszenia; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej dla swojej ważności wymaga 

kwalifikowanej większości głosów w wielkości 2/3 głosów danego organu. 

3. Wniosek o likwidację Stowarzyszenia składa się na posiedzeniu Walnego Zebrania. Walne 

Zebranie w drodze uchwały powołuje Komisję Likwidacyjną, która przygotowuje plan 

likwidacji Stowarzyszenia, a także określa cel, na który zostanie przeznaczony majątek 

likwidowanego Stowarzyszenia. 

4. Walne Zebranie podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji Stowarzyszenia po zapoznaniu 

się z planem likwidacji Stowarzyszenia. 

5. Komisja Likwidacyjna przeprowadza likwidację Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą 

Stowarzyszenia. 

6. Uchwała w sprawie likwidacji Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 

głosów. 

 

ROZDZIAŁ VII 

PRZEPIS KOŃCOWY 

 

§ 25 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy ustawy 

prawo o stowarzyszeniach oraz kodeksu cywilnego. 

   


