
STATUT 

STOWARZYSZENIA „MICHAŁKI” 

PRZY PARAFII BŁOGOSŁAWIONEGO MICHAŁA KOZALA 

BISKUPA MĘCZENNIKA 

W SŁUPCY 
 

Stowarzyszenie „Michałki” przy Parafii Błogosławionego Michała Kozala Biskupa 

Męczennika w Słupcy jest Stowarzyszeniem wychodzącym naprzeciw potrzebom dzieci  

i młodzieży zagrożonych problemem eurosieroctwa, ludzi chorych, samotnych oraz 

rodzinom z problemami patologicznymi. Stowarzyszenie ma za zadanie pomagać 

drugiemu człowiekowi w utrzymaniu świadomości, że ma prawo do godziwego życia, 

wyrównywać szanse dzieci i młodzieży poprzez uczestniczenie w zajęciach świetlicy, 

spotkaniach z nauczycielami, psychologami, terapeutami etc.  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

 Stowarzyszenie Michałki” przy Parafii Błogosławionego Michała Kozala Biskupa 

Męczennika w Słupcy zwane dalej: „Stowarzyszeniem”, jest niezależnym ideowo  

i politycznie, dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych i działającym w oparciu o przepisy niniejszego statutu i ustaw 

regulując działalność stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego.  

 Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Michałki”.   

 

§ 2 

 

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

§ 3 

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słupca. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem województwa Wielkopolskiego oraz miasta Słupcy  

i parafii pod wezwaniem Błogosławionego Michała Kozala Biskupa Męczennika  

w Słupcy.  

3. Zadania Stowarzyszenia mogą być także realizowane poza granicami Polski. 

4. W celu realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może być członkiem innych 

krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji. 

 

§ 4 

 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej 

członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację 



określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. 

3. Do prowadzenia działalności statutowej może zatrudniać pracowników również 

spośród członków Stowarzyszenia. 

 

§ 5 

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa.  

Rozdział II 

Cele i sposoby realizacji  

 

§ 6 

 

Celem Stowarzyszenia jest: 

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

b) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka, w szczególności pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci  

i młodzieży ze środowisk patologicznych oraz wspieranie rodzin wielodzietnych; 

c) działalność charytatywna; 

d) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

e) działalność edukacyjna;  

f) ochrona i promocja zdrowia; 

g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

h) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

i) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

j) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

k) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

l) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

m) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

n) promocja i organizacja wolontariatu. 

 

§ 7 

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w formie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.  

2. W formie działalności nieodpłatnej Stowarzyszenie może podejmować następujące 

działania: 

a) organizowanie akcji charytatywnych;  

b) niesienie pomocy materialnej ubogim i chorym oraz ich rodzinom; 

c) współpraca z organizacjami, związkami, instytucjami społecznymi, które zajmują 

się podobnymi sprawami i problemami, w szczególności współpraca z Parafialnym 

Zespołem Caritas; 

d) współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, Kościołem Katolickim, 

środkami masowego przekazu, sektorem biznesu i osobami fizycznymi 

zainteresowanymi realizacją celów Stowarzyszenia;  

e) udzielanie wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, socjoterapeutycznego, 



terapeutycznego dla osób potrzebujących; 

f) udzielanie porad i wsparcia oraz prowadzenie szkoleń z zakresu doradztwa 

zawodowego i personalnego, z uwzględnieniem tworzenia możliwych ścieżek 

rozwoju edukacyjnego-zawodowego, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz 

osób bezrobotnych bądź osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

g) prowadzenie i organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, 

edukacyjnych; 

h) działanie związane z animacją czasu wolnego poprzez różnorodne formy  

i metody pracy; 

i) działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, w szczególności prowadzenie 

świetlicy dla dzieci i młodzieży; 

j) organizowanie wypoczynku dla dzieci, w szczególności z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, obejmującego formy wypoczynku w miejscu 

zamieszkania (półkolonie) oraz formy wyjazdowe (kolonie, obozy); 

k) inicjowanie i organizowanie imprez rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowych, 

festynów, festiwali, konferencji, itp.; 

l) działania integracyjne wokół idei trzeźwości - imprezy plenerowe dla różnych 

środowisk propagujących zdrowy styl życia, rozrywkę i zabawę bez używek; 

m) działania zmierzające do promocji i organizacji wolontariatu poprzez angażowanie 

społeczeństwa i kształtowanie postaw obywatelskich; 

n) inicjowanie i rozwijanie form integrowania społeczeństwa; 

o) promocja społecznej aktywności kulturalnej; 

p) integracja środowiska lokalnego i inspirowanie społeczności do działań na rzecz 

rozwoju społecznego i kulturalnego; 

q) działalność wydawnicza. 

3. W formie działalności odpłatnej Stowarzyszenie może podejmować następujące 

działania: 

a) udzielanie porad i wsparcia oraz prowadzenie szkoleń z zakresu doradztwa 

zawodowego i personalnego, z uwzględnieniem tworzenia możliwych ścieżek 

rozwoju edukacyjnego-zawodowego, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz 

osób bezrobotnych bądź osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

b) prowadzenie i organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, 

edukacyjnych; 

c) działanie związane z animacją czasu wolnego poprzez różnorodne formy  

i metody pracy; 

d) działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, w szczególności prowadzenie 

świetlicy dla dzieci i młodzieży; 

e) organizowanie wypoczynku dla dzieci, w szczególności z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, obejmującego formy wypoczynku w miejscu 

zamieszkania (półkolonie) oraz formy wyjazdowe (kolonie, obozy); 

f) działalność wydawnicza. 

 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 

§ 8 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, zainteresowana realizacją 

celów statutowych, która złoży pisemną deklarację przynależności do 



Stowarzyszenia, a następnie zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu. 

3. Członkami wspierającymi mogą być zarówno osoby prawne jak i fizyczne, udzielające 

finansowego, rzeczowego bądź merytorycznego wsparcia dla działalności 

Stowarzyszenia. Uchwałę w sprawie nadania statusu członka wspierającego 

Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój idei propagowanych przez Stowarzyszenie lub  

w inny, szczególny sposób oddała zasługi dla Stowarzyszenia. Godność członka 

honorowego nadawana jest na wniosek Zarządu w drodze uchwały Walnego Zebrania 

Członków.   
 

§ 9 

 

1. Członkom zwyczajnym przysługuje: 

a) prawo uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia; 

b) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia; 

c) prawo zgłaszania postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) realizacji i urzeczywistniania celów Stowarzyszenia; 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

c) regularnego opłacania składek członkowskich, jeśli zostaną uchwalone przez 

Walne Zebranie Członków; 

d) godnego reprezentowania Stowarzyszenie na zewnątrz. 

 

§ 10 

 

1. Członkowie wspierający mają prawo: 

a) udziału – z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków; 

b) wskazywania celów, na jakie przeznaczone jest wsparcie; 

c) uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez 

Stowarzyszenie; 

d) zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający mają obowiązek: 

a) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

b) wywiązania się z zadeklarowanego wsparcia; 

c) dbałości o dobre imię Stowarzyszenia. 

 

§ 11 

 

2. Członkowie honorowi mają prawo: 

a) udziału – z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków; 

b) uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez 

Stowarzyszenie; 

c) zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi mają obowiązek: 

a) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

b) dbałości o dobre imię Stowarzyszenia. 

 

 

 



§ 12 

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia, 

b) śmierci członka bądź utraty osobowości prawnej przez osobę prawną; 

c) skazania osoby fizycznej prawomocnym orzeczeniem sądu na karę dodatkową  

w postaci pozbawienia praw publicznych, jak również skazania za przestępstwo 

popełnione z niskich pobudek lub czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia, 

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z § 12 pkt 2-4 statutu,  

2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia i skreślony z listy członków  

z powodu: 

a) działalności sprzecznej ze statutem lub przepisami prawa,  

b) działalności na szkodę Stowarzyszenia, 

c) nieuiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku, jeśli obowiązek ich 

opłacania zostanie uchwalony przez Walne Zebranie Członków; 

d) trwałe nieangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.  

3. Decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie 

uchwały, z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 statutu. Wykluczenie może nastąpić po 

uprzednim zawiadomieniu członka o zaistnieniu przyczyny wykluczenia oraz  

o zamiarze wykluczenia. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu należy w miarę 

możliwości wysłuchać członka Stowarzyszenia, którego dotyczyć ma uchwała.  

4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje odwołanie do Komisji 

Rewizyjnej, które należy złożyć za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia. Zarząd może uwzględnić 

odwołanie i uchylić swoją decyzję dotyczącą odwołania członka. W przeciwnym 

wypadku Zarząd przekazuje odwołanie Komisji Rewizyjnej, która powinna je 

rozpatrzyć w terminie 1 miesiąca.  

5. W przypadku dobrowolnego wystąpienia, śmierci członka lub skazania członka 

prawomocnym orzeczeniem sądu, członkostwo ustaje z mocy prawa. Skreślenia  

z listy członków dokonuje Zarząd bez konieczności podejmowania uchwały  

o wykluczeniu. 

6. Pozbawienie godności członka honorowego następuje na postawie uchwały Walnego 

Zebrania Członków, która jest ostateczna.  

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 13 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członów, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, z tym że pierwsza kadencja 

władz Stowarzyszenia trwa 1 rok. Mandaty członków tych władz wygasają z chwilą 

wyboru nowych władz. 

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w trybie jawnym zwykłą większością 

głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, chyba że statut stanowi inaczej. W razie niestawienia się w 

wyznaczonym terminie wystarczającej liczby członków, głosowania w II terminie 

są ważne bez względu na liczbę obecnych. II termin nie może być wyznaczony 

wcześniej niż po upływie 1/2 godz. po pierwszym terminie. 



4. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, 

jeśli którykolwiek z uprawnionych do głosowania zgłosi żądanie o przeprowadzeniu 

wyboru w tym trybie. Spośród zgromadzonych kandydatów wybierany jest ten, 

który uzyskał większą ilość głosów niż pozostały. 

5. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób 

dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków tych władz. Nie 

podlega kooptacji osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu. 

Walne Zebranie Członków  

 

§ 14 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zabranie Członków, które może być 

zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd raz w roku jako sprawozdawcze 

i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, 

miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem 

Walnego Zebrania Członków.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w maksymalnym 

terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad 

sprawami, dla których zostało zwołane.  

5. Zawiadomienie może być dokonane na podany przez członka adres mailowy. 

 

§ 15 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia i działań priorytetowych; 

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z określeniem ich 

funkcji;, 

c) podejmowanie uchwał w przedmiocie zatwierdzania rocznych sprawozdań Zarządu, 

tj. sprawozdania finansowego i merytorycznego; 

d) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu; 

e) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

f) podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia składki członkowskiej i jej wysokości; 

h) uchwalenie regulaminów wewnętrznych. 

 

Zarząd 

 

§ 16 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z 4 do 5 członków, w tym Prezesa, 1 lub 2 Wiceprezesów  

i pozostałych członków, spośród których wybiera się Sekretarza i Skarbnika. 

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.  



4. Wybór na członka Zarządu osoby dokonany wbrew postanowieniom § 16 ust. 3 jest 

nieważny. Wystąpienie okoliczności, o której mowa w § 16 ust. 3 w trakcie trwania 

kadencji Zarządu jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka, którego 

okoliczność ta dotyczy.  

 

§ 17 

 

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej 

niż raz w miesiącu. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Prezesa 

Zarządu, posiedzenie może zwołać inny członek Zarządu. 

 

§ 18 

 

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia  

uprawniony jest Prezes bądź Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo dwóch innych 

członków Zarządu działających łącznie.  

§ 19 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia;  

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

d) realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków; 

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 

f) przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających oraz prowadzenie ewidencji 

wszystkich członków; 

g) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków zwyczajnych i wspierających,  

h) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach 

krajowych i zagranicznych, 

i) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków, 

j) wykonywanie innych działań niezastrzeżonych dla pozostałych władz.  

 

Komisja Rewizyjna  

 

§ 20 

 

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem nadzorczym Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczącego, wybranych przez Walne Zebranie Członków wraz  

z określeniem ich funkcji.  

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: 

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej 

lub przestępstwo skarbowe. 

4. Wybór na członka Komisji Rewizyjnej osoby dokonany wbrew postanowieniom § 20 

ust. 3 jest nieważny. Wystąpienie okoliczności, o której mowa w § 20 ust. 3 w trakcie 

trwania kadencji Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją 

członka, którego okoliczność ta dotyczy.  



 

§ 21 

 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 1 raz w roku.  

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący – z własnej inicjatywy 

bądź na uzasadniony wniosek innego członka Komisji Rewizyjnej.  

3. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez 

Przewodniczącego z powodu niedającej się usunąć przeszkody, posiedzenie może 

zwołać inny członek Komisji. 

 

§ 22 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem rocznych 

sprawozdań Zarządu, tj. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

merytorycznego; 

b) przedstawienie na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków opinii w sprawie 

rocznych sprawozdań Zarządu oraz wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie 

absolutorium Zarządowi; 

c) występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli 

bieżącej działalności, w szczególności o podjęcie przez Zarząd stosownych uchwał 

bądź działań; 

d) wystąpienia do Zarządu z inicjatywą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków; 

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu członka; 

f) powołanie i odwołanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w sporze  

z członkiem Zarządu oraz w celu  zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy z członkiem 

Zarządu. 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 23 

 

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być: 

a) nieruchomości i ruchomości, 

b) darowizny, zapisy i spadki,  

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,  

d) dochody ze zbiórek publicznych, loterii, emisji cegiełek itp., 

e) składki członkowskie, 

f) dochody z wpłat 1% podatku przekazywanego na podstawie ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -  

w przypadku zarejestrowania statusu organizacji pożytku publicznego. 

 

§ 24 

 

1. Dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie mogą być wykorzystane wyłącznie dla 

realizacji celów statutowych. 

2. Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami. 

 



§ 25 

 

1. Majątek Stowarzyszenia nie może być przedmiotem pożyczek ani zabezpieczenia 

zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów, 

pracowników oraz osób, z którymi 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 w dalszych postanowieniach 

"osobami bliskimi". 

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków 

stowarzyszenia, 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. 

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany 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. 

4. Stowarzyszenie nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

podmiotów, w których w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej 

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

osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 26 

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na 

liczbę obecnych. 

2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje  

o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Likwidatora bądź Likwidatorów do 

przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia. 

 

 

_________________   _________________   ________________ 

……………………..   ………………………….   ………………….. 

Członek     Członek   Członek 

Komitetu Założycielskiego  Komitetu Założycielskiego  Komitetu Założycielskiego 

 

 


