
STATUT 

AMERYKAŃSKO-POLSKIEGO 

STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 

 
Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy 

ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i niniejszego statutu.  

 

§ 2 

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. 

  

§ 3 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Gdynia. 

 

§ 4 

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

 

§ 5 

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność o twórczą, nie zarobkową aktywność swoich członków.  

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać odpłatnie wykonywanie niektórych 

swoich zadań statutowych i organizacyjnych. 

Stowarzyszenie prowadzi: 

 

a) Nieodpłatną działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem punktu b), 

b) Odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działalności szkoleniowej 

określonej w § 11. 

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w § 11. Dochód z 

działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznacza się w całości na realizację celów 

statutowych. 

 

§ 6 

 

Stowarzyszenie używa swojego znaku (logo), odznaki, proporca, sztandaru i pieczątki według 

wzoru określonego uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
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§ 7 

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 

podobnym profilu działań. 

  

§ 8 

 

W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może przystępować do stosowanych 

umów cywilno-prawnych.  

  

 

 

ROZDZIAŁ II 
  

 
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia 

 

§ 9 

 

Celem działania Stowarzyszenia jest w szczególności: 

 

1. Aktywne kreowanie modelu oświaty w Polsce w kierunku zapewniającym uczniom  

 i nauczycielom właściwe i społecznie oczekiwane warunki edukacyjne. 
 

2.   Ochrona praw uczniów i nauczycieli wynikająca z obowiązku edukacyjnego. 

 

3.   Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej. 

 

4.   Rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi oświaty i 

wychowania.  

 

5. Wspieranie szkół i innych jednostek organizacyjnych statutowo zajmujących się 

problematyką oświatowo – wychowawczą. 

 

      6.    Upowszechnianie wiedzy o problematyce edukacyjno-wychowawczej. 

  

      7.    Organizowanie kontaktów koleżeńskich członków i sympatyków Stowarzyszenia. 

 

   8.   Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób i jednostek organizacyjnych podejmujących 

 działania zgodne z celami Stowarzyszenia. 

 

9.   Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania.  

  
 

§ 10 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności pożytku 

publicznego, a w szczególności: 

 

1. Tworzenie i współtworzenie placówek, ognisk i innych form organizacyjnych realizujących 

edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

2. Nawiązywanie współpracy ze szkołami, instytucjami państwowymi, samorządami i innymi 

jednostkami organizacyjnymi statutowo zajmującymi się problematyką oświatowo-

wychowawczą w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. 
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3.  Organizowanie i udzielanie pomocy szkołom i innym jednostkom organizacyjnym statutowo 

zajmującym się problematyką oświatowo-wychowawczą, w zakresie organizacyjno-

merytorycznym dotyczącym edukacji dzieci i młodzieży. 

 

4. Organizowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi oświaty i 

edukacji. 

 

5. Organizowanie poradnictwa w zakresie edukacji oraz ochrony praw uczniów i nauczycieli. 

 

6. Organizowanie kursów, konkursów, olimpiad, konferencji, odczytów, sympozjów, seminariów 

w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. 

 

7. Opiniowanie inicjatyw i projektów, działań odnoszących się do problematyki związanej z 

edukacją. 

 

8. Udzielanie wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i innym osobom będącym w trudnej 

sytuacji materialnej lub życiowej, umożliwiającej im dostęp do edukacji i oświaty. 

 

9.  Organizowanie różnych form aktywności statutowej członków i sympatyków Stowarzyszenia 

w zakresie rozwoju działalności oświatowo-wychowawczej i edukacyjnej Stowarzyszenia. 

 

10. Fundowanie stypendiów, udzielanie pomocy materialnej lub pomocy w organizowaniu 

edukacji dzieci i młodzieży za granicą.  

 

§ 11 

 

 

W celu zapewnienia funduszy potrzebnych do działalności statutowej, Stowarzyszenie może: 

 

- podejmować działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach zawartych w odrębnych 

przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczać wyłącznie na realizację celów 

statutowych, 

 - zaciągać kredyty, 

 - gromadzić fundusze zapewniające realizację zadań statutowych Stowarzyszenia i w tym celu 

również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie nauki, edukacji  

   i wychowania obejmującej szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 12 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 

 

 § 13 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 

1. Członków zwyczajnych 

2. Członków wspierających 

3. Członków honorowych  
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§ 14 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec bez względu 

na miejsce zamieszkania, który ukończył 21 rok życia, ponadto: 

 

A. Przedłoży Zarządowi Stowarzyszenia pisemne rekomendacje dwóch członków, 

B. Odbędzie staż kandydacki przez okres dwóch lat, tj. 24 miesięcy. 

 

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana i 

popierająca działalność Stowarzyszenia, która zadeklaruje swoją pomoc na jego rzecz. Osobę 

prawną – członka wspierającego Stowarzyszenie reprezentuje jej pełnomocny przedstawiciel. 

  

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

działalność Stowarzyszenia. 

 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd Stowarzyszenia na 

    Podstawie złożonej deklaracji kandydackiej. Okres kandydacki, o którym mowa  

     w punkcie1 paragraf 14, uchwałą Zarządu może być skrócony. 

 

5. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.  

  

§ 15 

 

1) Członek zwyczajny ma prawo do: 

 

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

 

2. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

 

3. Uczestnictwa w zebraniach, konferencjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia 

dla swoich członków,  

 

4. Zgłaszania opinii, wniosków, postulatów do władz Stowarzyszenia, 

 

5. Noszenia odznaki organizacyjnej, 

 

      6. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwał Zarządu Stowarzyszenia.  

  

2) Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

 

1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 

 

2. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia, 

 

3. Regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§ 16 

  

1. Członek wspierający i honorowy ma prawo uczestnictwa w zebraniach i konferencjach 

organizowanych dla swoich członków przez władze Stowarzyszenia, jednakże bez czynnego i 

biernego prawa wyborczego, tylko z głosem doradczym, 

  

2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegania zasad statutu Stowarzyszenia, 

  

3.  Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.  
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§ 17. 

Zabrania się: 

 

1.   Udzielania pożyczek lub też zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jego członków, jak również członków jego organów lub pracowników Stowarzyszenia i osób 

im bliskich, zwanych dalej „osobami bliskimi”, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 98,poz.873, z późn. zm.). 

 

2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w ust.1, na innych 

zasadach niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności na preferencyjnych warunkach 

lub też bezpłatnie, 

 

3.  Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób 

im 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 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz.873, z późn. Zm.), 

 

4.  Zakupu na szczególnych zasadach i warunkach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą osoby wymienione w ust.1. 

  

§ 18 

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

 

 

1. Dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, 

 

2. Śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych, utraty osobowości prawnej przez 

członka wspierającego, 

 

3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich, 

 

4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszania zasad Statutu, a szczególnie w 

razie podjęcia działań skierowanych przeciwko funkcjonowaniu Stowarzyszenia lub jego celom 

podmiotowym. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd, a zainteresowanemu 

przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 

5. Osobom, którym odmówiono przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo 

odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 
 

Struktura Organizacyjna i Władze Stowarzyszenia 

  

§ 19 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

 - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

 - Zarząd Stowarzyszenia 

 - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 
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2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia 

wybranych w proporcji 1 delegat na 10 osób poza liczbą osób będących członkami władz 

Stowarzyszenia. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. 

 

3.   Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin. 

 
§ 20 

 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych członków (kworum). 

 

§ 21 

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, 

skład osobowy tych władz uzupełnia się na drodze wyborów uzupełniających przez Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia, jednakże liczba tych członków władz nie może przekroczyć 

1/3 liczby członków już wybranych do pełnienia funkcji na pełna kadencję. W razie ustąpienia 

osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, zastępca Prezesa, może pełnić jego 

funkcję do czasu wyborów.  

 

 § 22 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

 

1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem jest 

najwyższą władzą Stowarzyszenia 

 

2. Walne Zebranie dzieli się na: 

- Zwyczajne  

- Nadzwyczajne 

 

3. W Walnym Zebraniu udział biorą: 

-z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni 

-z głosem doradczym – Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście 

 

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

powiadamia Zarząd Stowarzyszenia w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed 

planowanym terminem Walnego Zebrania. 

 

5. Zwyczajne Walne Zebranie ma charakter sprawozdawczy oraz wyborczy i zwoływane jest raz 

do roku oraz na początku i końcu kadencji.  

 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, na wniosek władz Stowarzyszenia 

lub co najmniej 50 % zwyczajnych członków Stowarzyszenia, po złożeniu w Zarządzie 

Stowarzyszenia pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.  

Zebranie to zwoływane jest z istotnych, niecierpiących zwłoki powodów i przygotowuje je 

merytorycznie wnioskodawca, a organizacyjnie Zarząd.  

 

7. Walne Zebranie o charakterze sprawozdawczym zwołuje się raz w roku w terminie do 31 

grudnia. 

 

8. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz 

Zebrania. Członkowie ustępujących władz oraz kandydaci do władz nie mogą wejść w skład 

prezydium Zebrania i powołanych komisji. 
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9. Walne Zebranie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z 

wyjątkiem przypadku określonego w par, 32 p.1 i par.20 statutu. 

 

10.  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 

 

11.  Zebranie otwiera i prowadzi Przewodniczący Zebrania, wybrany spośród nieograniczonej 

liczby obecnych członków zebrania. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu 

jawnym. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który przechowywany jest w siedzibie 

Stowarzyszenia. 

 

§ 23 

 

 Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 

 

1. Określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia 

2. Uchwalenie statutu i jego zmian. 

3. Uchwalenie budżetu. 

4. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia. 

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia. 

6. Ustalanie wysokości i terminu płatności składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.  

7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

władze. 

8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i innych od uchwał władz Stowarzyszenia. 

9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji. 

10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego lub innych wyróżnień i nagród 

nadawanych przez Stowarzyszenie właściwych dla kompetencji Walnego Zebrania. 

11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.  

13. Podejmowanie uchwał o nabywaniu lub zbywaniu majątku ruchomego lub nieruchomego. 

14. Podejmowanie uchwały o podjęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie. 

 

§ 24 

Zarząd Stowarzyszenia: 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem, kieruje całokształtem działalności 

Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje 

Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. Sposób 

reprezentacji Stowarzyszenia przez Zarząd określa § 31 statutu. 

  

2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, a w tym z: 

 

 - Prezesa Zarządu dalej zwanego Prezesem 

 - Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia dalej zwanego Zastępcą Prezesa 

 - Sekretarza Zarządu 

 - Skarbnika Zarządu 

 - Członka Zarządu 

 - Członka Zarządu 

 - Członka Zarządu 
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3. Funkcje wszystkich członków Zarządu mogą być wykonywane na podstawie umowy o pracę. 

Umowę o pracę z Prezesem podpisuje Przewodniczący Walnego Zebrania, a z innymi – Prezes 

Zarządu. Walne zgromadzenie musi zaakceptować zatrudnienie członków Zarządu na 

podstawie umowy o pracę Uchwałą podjętą bezwzględną ilością głosów przy obecności, co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

  

4. Podczas Walnego Zgromadzenia wybrani członkowie Zarządu wybierają spośród siebie 

Zastępcę, Prezesa Stowarzyszenia dalej zwanego Zastępcą Prezesa, Sekretarza Zarządu, 

Skarbnika Zarządu oraz Członków Zarządu. 

  

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące. 

 

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w czasie jego nieobecności Zastępca Prezesa. 

 

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 

członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. 

 

8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji 

Rewizyjnej, na wniosek własny lub członka Zarządu. 

 

9. Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty, o ile Zarząd nie postanowi inaczej. 

 

10. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Komisję Rewizyjną. 

 

 

§ 25 

 

 

Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy: 

 

1.  Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania. 

2.  Określenie szczegółowych kierunków działania. 

3.  Ustalenie budżetu i preliminarzy. 

4.  Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 

5.  Uchwalanie regulaminów właściwych dla kompetencji Zarządu. 

6.  Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich. 

7.  Zatrudnianie Dyrektora Szkoły 

8.  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników na wniosek Dyrektora Szkoły 

9.  Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

10. Pozyskiwanie na rzecz Stowarzyszenia funduszy, darowizn 

11. Nadawanie nagród, odznaczeń i wyróżnień  

12. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej 

13. Przygotowywanie oraz obsługa Walnych Zebrań 

14. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia 

15. Składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zebraniem 
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§ 26 

  

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 

  

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zwana dalej Komisją Rewizyjną jest władzą Stowarzyszenia 

powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: 

 - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

 - Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

 - Sekretarza Komisji Rewizyjnej  

 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i 

Sekretarza. 

  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z 

nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

W skład Członków Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej oraz nie mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie 

na podstawie umowy o pracę, wykonywać funkcji na rzecz Stowarzyszenia oraz otrzymywać z 

tego tytułu zwrotu uzasadnionych kosztów. 

  

3. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się podczas Walnego Zebrania, w głosowaniu 

tajnym, zwykłą większością głosów z nieograniczonej liczby kandydatów. 

 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte, przez co najmniej 2 członków komisji. 

 

5. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez członka Komisji wyznaczonego przez 

Przewodniczącego, zaś protokoły przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia.  

 

6. Komisja Rewizyjna zbiera się, co najmniej raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego 

Komisji. Ponadto posiedzenie Komisji musi być zwołane w razie złożenia pisemnego żądania 

przez dwóch członków Komisji na ręce Przewodniczącego. 

 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje obowiązki osobiście. 

 

 

§ 27 

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

 

1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia. 

2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli i lustracji. 

3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także 

prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia zarządu). 

4. Zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie 

ustalonym statutem. 

5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium 

władzom Zarządu Stowarzyszenia. 

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym zebraniu. 
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§ 28 

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach 

Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia.  

 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę. 

  

 

ROZDZIAŁ V 

 

 
Majątek i fundusze 

 

§ 29 

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 30 

 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

 

- opłaty wpisowe i składki członkowskie 

        - dochody z ruchomości, nieruchomości i działalności gospodarczej  

- dotacje, darowizny, zapisy i subwencje 

        - opłaty za działalność wychowawczo-edukacyjną. 

 

2. Wszelka gospodarka majątkiem Stowarzyszenia wymaga szczególnej troski i udokumentowania. 

 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

§ 31 

 

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest sygnowanie stosownych dokumentów przez 

działających jednocześnie: 

 

 1) Skarbnika Zarządu  

 2) Prezesa Zarządu lub innego upoważnionego przez niego w formie pisemnej członka Zarządu. 

 

 2. Dla ważności oświadczenia woli, podpisywania pism i dokumentów w przedmiocie praw i 

obowiązków nie majątkowych Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje samodzielnie: 

 

 - Prezes Zarządu 

 - Zastępca Prezesa, 

 - Skarbnik, 

 - inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 
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Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 32 

 

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 

Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości głosów (2/3) przy obecności, co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy – Prawo  

o Stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................   ............................................................. 

Skarbnik Zarządu       Prezes Zarządu 

  

 

 


