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I.  Postanowienia ogólne 

§ 1 
Stowarzyszenie Edukacja i Technika w Żarach zwane dalej Stowarzyszeniem jest zawiązane 

na czas nieograniczony i działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 

1989 r., Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. z 

1996 r., nr 25, poz.113 z późniejszymi zmianami), innych obowiązujących ustaw oraz 

niniejszego statutu. 
 

§ 2 
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnie określającym swoje cele, program działania i 

struktury organizacyjne zrzeszeniem mającym na celu realizację niżej wymienionych celów 

statutowych. 
 

§ 3 
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.  

2. Do prowadzenia swoich spraw, jak i indywidualnych spraw członków Stowarzyszenie 

może zatrudniać pracowników lub zlecać prowadzenie tych spraw osobom fizycznym lub 

stosownym instytucjom.  

3. Członkom i pracownikom Stowarzyszenia należy się zwrot kosztów poniesionych w 

związku z udziałem w naradach, jak również w szkoleniach i w dokształcaniu, jeśli Zarząd 

uzna konieczność doskonalenia ich umiejętności do realizacji celów statutowych. 

4. Całość działalności stowarzyszenia może mieć charakter odpłatny i nieodpłatny.  

5. Stowarzyszenie, do realizacji celów statutowych może powoływać i prowadzić kółka 

zainteresowań i sekcje. 
 

§ 4 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym 

samym lub podobnym charakterze działania. 
 

§ 5 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
 

§ 6 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach 

określonych w odrębnych przepisach.  

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i 

nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
 

§ 7 
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Zespole Szkół Samochodowych w Żarach. 
 

§ 8 
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw 

z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
 

§ 9 
1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

2. Wzory pieczęci i oznak określa Zarząd. 
 

§ 10 
1. Stowarzyszenie może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z 

innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 

celów obranych przez Stowarzyszenie.  

2. Ustanawianie i używanie odznak odbywa się na zasadach określonych w przepisach 

szczegółowych. 
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II. Cele i przedmiot działań Stowarzyszenia 

§ 11 
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz szkół, placówek, instytucji oświatowych 

(szczególnie kształcących zawodowo), osób fizycznych i przedsiębiorstw w realizowaniu 

zadań z zakresu promocji edukacji technicznej, idei uczenia się przez całe życie, organizacji i 

wspomagania kształcenia zawodowego; organizowania i wspierania aktywności sportowej, 

rekreacji i turystyki, a w szczególności: 

1. prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju wiedzy i 

umiejętności oraz stałego podnoszenia kwalifikacji (szczególnie technicznych) młodzieży 

szkolnej oraz dorosłych, 

2. wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy z instytucjami oświatowymi, 

jednostkami samorządowymi, administracją rządową i organizacjami pozarządowymi z 

terenu Polski i Unii Europejskiej w zakresie promocji edukacji zawodowej i wykształcenia 

technicznego, doradztwa zawodowego, popularyzacji nauki, techniki a także organizacji 

sportu, rekreacji i turystyki, 

3. promowanie i organizowanie nowatorskich i innowacyjnych form i metod kształcenia 

zawodowego, 

4. popularyzowanie nowoczesnych technologii oraz edukowanie w tym zakresie, 

5. integracja środowiska oświatowego i przemysłowego, 

6. sygnalizowanie potrzeb i problemów oświaty, szczególnie kształcenia zawodowego, 

7. promocja ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań 
profilaktycznych, szczególnie poprzez organizowanie aktywnej turystyki, rekreacji i 

sportu, 

8. opracowanie, realizacja i rozpowszechnianie projektów badawczych i programów 

edukacyjnych,  

9. mobilizowanie członków Stowarzyszenia, nauczycieli i wychowawców (szczególnie 

zajmujących się edukacją techniczną) do stałego uzupełniania wiedzy technicznej i 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

10. wspieranie i promowanie wybitnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół 

kształcących zawodowo w zdobywaniu wykształcenia, szczególnie technicznego oraz 

rozwijaniu uzdolnień sportowych, 

11. organizacja pośrednictwa pracy (w tym staży, praktyk, prac sezonowych) dla członków 

Stowarzyszenia lub instytucji współpracujących (szczególnie uczniów i absolwentów 

szkół kształcących zawodowo), 

12. prowadzenie działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjno-sportowej wśród osób 

trzeciego wieku, 

13. wspieranie rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem 

zawodowym, 

14. organizowanie czasu wolnego młodzieży i dorosłych poprzez ofertę wycieczek 

turystycznych i dydaktycznych, wyjazdów integracyjnych i szkoleniowych, zimowisk i 

kolonii, 
 

§ 12 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1. organizowanie, inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć edukacyjnych, 

naukowych i popularnonaukowych oraz turystycznych i rekreacyjno-sportowych, w tym 

kół naukowych i samokształceniowych, seminariów, spotkań dyskusyjnych, wystaw, 

targów, pokazów, odczytów, sympozjów, konferencji naukowych krajowych i 

międzynarodowych, szkoleń i wykładów w zakresie upowszechnienia nauki, techniki i 

kształcenia zawodowego, sportu i rekreacji, 

2. organizowanie kursów i szkoleń nadających kwalifikacje zawodowe i uprawnienia dla 

młodzieży szkolnej oraz dorosłych, 
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3. inicjowanie oraz współudział w organizowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych dla młodzieży oraz szkoleń i spotkań dla dorosłych związanych z 

nabywaniem umiejętności, kształceniem zawodowym i promocją wiedzy technicznej oraz 

rozwijaniem zainteresowań sportowych i rekreacyjnych, 

4. organizację i wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

(szczególnie nauczycieli zawodu), 

5. organizowanie, wspieranie, dofinansowywanie przedsięwzięć i wydawnictw służących 

promocji i rozpowszechnianiu w świadomości społecznej potrzeby ustawicznego 

zdobywania wiedzy (szczególnie wykształcenia technicznego) oraz aktywności fizycznej, 
6. udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych, 

szkoleniach i kursach, szczególnie związanych z kształceniem zawodowym  

i podnoszeniem umiejętności sportowych, 

7. pozyskiwanie środków finansowych na realizacje celów statutowych poprzez 

wykorzystanie środków unijnych, dotacji i subwencji,  

8. pozyskiwanie pomocy na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych, kształcących się w 

technikach i zasadniczych szkołach zawodowych w szkołach współpracujących ze 

Stowarzyszeniem, 

9. pozyskiwanie środków na organizację zajęć pozaszkolnych dla młodzieży szkół 

współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz czasu wolnego młodzieży i dorosłych, w tym 

organizowanie obozów i kolonii, wycieczek, masowej turystyki i rekreacji, 

10. promowanie wiedzy i prowadzenie działań związanych z bezpieczeństwem (w tym  

bezpieczeństwem w ruchu drogowym i bezpieczeństwa nad wodą), bezpieczeństwem 

pracy, pierwszą pomocą przedmedyczną, zdrowym trybem życia oraz aktywną rekreacją, , 
11. współdziałanie z samorządami, administracją państwową, instytucjami, organizacjami 

krajowymi i zagranicznymi lub innymi osobami zainteresowanymi działalnością 
Stowarzyszenia, 

12. występowanie do władz samorządowych oraz państwowych z wnioskami i postulatami 

dotyczącymi kształcenia zawodowego, 

13. organizowanie konkursów oraz turniejów wiedzowych i przedmiotowych związanych z 

kształceniem zawodowym, popularyzacją nauki i techniki i bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym oraz wspieranie i organizacja wydarzeń sportowych, 

14. prowadzenie działalności usługowej w zakresie ślusarstwa, mechaniki oraz naprawy i 

diagnostyki pojazdów samochodowych, usług budowlanych oraz cateringu, 

15. produkcja i sprzedaż pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkół, 

16. udzielanie pomocy materialnej placówkom oświatowym współpracującym ze 

Stowarzyszeniem, 

17. prowadzenie placówek oświatowych, 

18. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa. 
 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§ 13 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 
 

§ 14 
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. 
 

§ 15 
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Członkami założycielami Stowarzyszenia są osoby fizyczne, które doprowadziły do 

zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęły niniejszy Statut. 
 

§ 16 
1. Decyzję w sprawie przyjęcia do stowarzyszenia podejmuje Zarząd na wniosek 

zainteresowanego, po złożeniu deklaracji. 

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

terminie 30 dni od jej doręczenia. 
 

§ 17 
1. 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) korzystania z pomocy Stowarzyszenia. 
 

§ 18 
1. Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, 

b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

c) wpłacania składek członkowskich na konto Stowarzyszenia do końca każdego roku 

kalendarzowego.  

2. Zarząd może podjąć uchwałę o zwolnieniu członka Stowarzyszenia z opłaty składek.  
 

§ 19 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez: 

a) dobrowolną rezygnację zgłoszoną Zarządowi na piśmie; 

b) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku: 

− niepłacenia składek członkowskich przez sześć miesięcy pomimo wcześniejszego 

upomnienia,  

− nieprzestrzegania Statutu i regulaminów wewnętrznych, 

− działania na szkodę Stowarzyszenia, 

− rażącego naruszenia statutu bądź uchwał Walnego Zebrania Członków, 

− utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu, 

c) rozwiązanie się Stowarzyszenia, 

d) śmierć członka Stowarzyszenia, 
 

2. Od uchwały Zarządu o wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały 

Zarządu. 
 

§ 20 
1. Status członka wspierającego otrzymuje osoba fizyczna lub prawna popierająca zadania 

statutowe i wyrażająca wolę współpracy ze Stowarzyszeniem, deklarująca płacenie 

składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub 

deklarująca stałą pomoc finansową lub rzeczową (względnie innego rodzaju) wynikającą 
z działalności Statutowej i uchwał Walnego Zebrania Członków. 

 

2. Członkowie wspierający mają prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i 

biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego. 
 

3. Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji, a także w przypadku 

odstąpienia od płacenia składki członkowskiej. 
 

§ 21 
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1. Stowarzyszenie będzie zapraszało członków wspierających do udziału w organizowanych 

imprezach. 

2. Członkowie wspierający mogą zamieszczać w wydawnictwach i na stronie internetowej 

Stowarzyszenia swoje oferty na preferencyjnych zasadach. 
 

§ 22 
1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia przyznawane jest przez Walne Zebranie 

Członków, na wniosek 10 członków zwyczajnych, osobom fizycznym narodowości 

polskiej i obcokrajowcom szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych, 

rozwoju oświaty, promocji techniki, rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych . 

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

3. Członek honorowy posiada wszystkie  uprawnienia członka zwyczajnego oprócz 

czynnego i biernego prawa wyborczego. 
 

§ 22 
1. Deklaracja kandydata na członków zwyczajnych zawiera: 

− oświadczenie o woli wstąpienia do Stowarzyszenia, 

− akceptację celów statutowych Stowarzyszenia, 

− zobowiązanie do przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia. 
 

IV Władze Stowarzyszenia 
 

§ 23 
1. Organami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna, 
 

§ 24 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie 

może zarządzić głosowanie jawne. 

2. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji 

władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, ze liczba osób dokooptowanych nie 

może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru 

3. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą ubiegać się o pełnienie funkcji we 

władzach Stowarzyszenia w kolejnych kadencjach. 

4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie. 

5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze 

postanowienia statutu stanowią inaczej. 
 

Walne Zebranie Członków 
 

§ 25 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Może być zwyczajne 

lub nadzwyczajne. 

2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków raz w roku, po 

dokonaniu bilansu finansowego za rok ubiegły, nie później niż do 30 maja. 

3. O terminie oraz proponowanym porządku Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd 

zawiadamia członków pisemnie na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia Członków. Jeżeli przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków ma być 
zmiana statutu, do zawiadomienia należy dołączyć projekt zmiany. 

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

5. Członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście uczestniczą w Walnym 

Zebraniu z głosem doradczym. 
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6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na wniosek:  

a) Komisji Rewizyjnej, 

b) przynajmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w celu skonkretyzowanym we wniosku. 

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

wniosku. 
 

§ 26 
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) uchwalenie programu i kierunków działania Stowarzyszenia oraz budżetu, 

b) określanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń członków na 

rzecz stowarzyszenia, 
c) wybieranie i odwoływanie członków władz stowarzyszenia, 

d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej 

e) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi, 
f) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania 

Członków i rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 

g) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych. 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji. 

i) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

j) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

2. Uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W 

przypadku braku wymaganej liczby w pierwszym terminie, po upływie 30 minut, odbywa 

się Walne Zebranie w drugim terminie. W trakcie głosowania w drugim terminie decyzje 

są również podejmowane zwykłą większością głosów.  

3. Uchwały w sprawie: odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zmian 

Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów w głosowaniu 

tajnym przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; w drugim terminie 

wymóg obecności połowy członków Stowarzyszenia nie obowiązuje. 

4. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji i cel, na jaki ma być 
przeznaczony jego majątek.  

 

Zarząd 
 

§ 27 
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków 

raz na 4 lata. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków 

władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo doboru spośród 

członków Stowarzyszenia.  

2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego grona prezesa, 

dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 

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

trzy miesiące. 

4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

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

równości głosów rozstrzyga głos oddany przez Prezesa 

5. Zarząd może zapraszać na swoje posiedzenia osoby nie będące jego członkami z głosem 

doradczym.  
6. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi 

współpracującemu z pozostałymi członkami zarządu. 

7. W posiedzeniach Zarządu ma prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, dyrektor Zespołu 

Szkół Samochodowych im. KEN w Żarach (przy którym działa Stowarzyszenie) lub 

wyznaczony przez niego przedstawiciel Rady Pedagogicznej.  
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§ 28 
Zarząd może powołać biuro i jego Dyrektora oraz przekazać tej strukturze kompetencje 

niezbędne do prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 
 

§ 29 
7. 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. 

k) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia, 

l) powoływanie zespołów – sekcji w celu wykonywania zadań statutowych i 

sprawowania nad nimi nadzoru, 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 30 
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 3 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 nie mogą być członkami organu zarządzającego ani 

pozostawać z nimi w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej. 

5. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego 

grona Przewodniczącego i Sekretarza.  

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. 

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

§ 31 
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności zgodności jego 

działania z postanowieniami Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków, 

b) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie 

wyjaśnień, 
d) ocena działalności Zarządu za rok poprzedni, 

e) ocena programu działalności zarządu na rok bieżący, 

f) składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie. 

g) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności, 

h) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 
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V. Majątek i dochody Stowarzyszenia 
 

§ 32 
Majątek Stowarzyszenia składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy. 
 

§ 33 
Na fundusze składają się: 

a) składki członkowskie, 

b) inne świadczenia członkowskie, 

c) wpływy z dotacji, darowizn, spadków i zapisów, sponsoringu 

d) dochody z działalności gospodarczej,  

e) dochody ze zbiórek publicznych, 

f) inne wpływy.  
 

§ 34 
Stowarzyszenie może nabywać i zbywać nieruchomości. 
 

§ 35 
Zgodnie ze statutem zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia., 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, lub pracowników oraz ich osób bliskich. 
 

§ 36 
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych, 

składania oświadczeń woli w sprawach o charakterze niemajątkowym oraz udzielania 

pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa lub 

jednego z wiceprezesów obowiązkowo, sekretarza lub skarbnika przy kontrasygnacie 

księgowego.  
 

§ 37 
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd, w formie uchwały 
 

Postanowienia końcowe  

§ 38 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy 

prawo o stowarzyszeniach.  

2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu i z 

upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną. 


