
STATUT 

 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW  
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

W PRZEMYŚLU 
 
 

ROZDZ. I POSTANOWIENIA OGÓLNE  
§ 1  

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Słowackiego w Przemyślu zwane dalej stowarzyszeniem posiada osobowość 

prawną.  
§ 2  

Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba 

władz mieści się w Przemyślu.  
§ 3  

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  
2. Do prowadzenia swych prac stowarzyszenie może zatrudniać 

pracowników, w tym również własnych członków.  
§ 4 

 
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w 

przepisach szczegółowych.  
§ 5  

Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 
 
 

 

ROZDZ. II    FORMY DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA § 6  
Celem stowarzyszenia jest:  
1) podtrzymywanie tradycji I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Słowackiego w Przemyślu,  
2) promowanie szkoły i jej osiągnięć, 

 
3) aktywizowanie więzi pomiędzy szkołą a wychowankami w kraju i za 

granicą,  
4) samokształcenie,  
5) podejmowanie inicjatyw społecznych i kulturalnych,  
6) krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich,  
7) podtrzymywanie kontaktów z nauczycielami i byłymi nauczycielami 

szkoły, 

 
 
 



8) organizowanie pomocy dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Juliusza Słowackiego w Przemyślu,  
9) działalność oświatowa,  
10) wspieranie edukacji, kultury, sztuki, oświaty, wychowania,  
11) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,  
12) propagowanie i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, turystyki, 

krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  
13) działanie na rzecz integracji europejskiej,  
14) rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,  
15) organizacja pomocy charytatywnej i wolontariatu,  
16) podtrzymywanie kultury i tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości  

i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  
17) aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia, działania na rzecz 

zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pozostające bez pracy  
i zagrożone bezrobociem,  

18) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości,  
19) ochrona dziedzictwa przyrodniczego i działania proekologiczne,  
20) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka, swobód 

obywatelskich i praw wspomagających rozwój demokracji, 
 

21) kształtowanie wśród uczniów postaw uczciwości, pracowitości i 

pomocy innym w celu równomiernego rozwoju wszystkich członków 

wspólnoty lokalnej, 
 

22) promowanie działań oświatowo-wychowawczych realizujących 
 

atrakcyjne, wartościowe i nowatorskie programy pracy z dziećmi i 

młodzieżą. 
 

§ 7  
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
1) organizowanie spotkań absolwentów, nauczycieli i byłych nauczycieli,  
2) gromadzenie i rozdysponowywanie środków finansowych na potrzeby 

szkoły, pomoc dla uczniów i realizację innych celów stowarzyszenia,  
3) prowadzenie działalności informacyjnej,  
4) prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,  
5) działalność popularyzatorską i propagandową za pośrednictwem 

mediów,  
6) organizację sesji naukowych, konferencji, sympozjów, odczytów, 

kongresów, wystaw, pokazów, 

 
 
 



7) współpracę z instytucjami i firmami w zakresie propagowania osiągnięć 

naukowych i technicznych i ich rozpowszechnianie,  
8) działalność szkoleniową i edukacyjną,  
9) współpracę z centralnymi, regionalnymi i terenowymi ogniwami władz 

i organizacji,  
10) aktywizację zawodową, pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji, 

 

11) współpracę z organizacjami o podobnych celach działania w kraju i za 

granicą, 
 

12) działalność wydawniczą,  
13) podejmowanie   innych   działań   zgodnych   z   prawem  w   ramach 

 

działalności statutowej jakie okażą się celowe dla rozwoju 

stowarzyszenia i realizacji jego celów. 
 

§ 8  
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach 

służących realizacji jego celów statutowych na ogólnych zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, bezpośrednio lub poprzez 

wyodrębnione jednostki organizacyjne.  
2. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga każdorazowo decyzji walnego 

zebrania członków w drodze uchwały.  
3. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez stowarzyszenie 

organizuje i kieruje zarząd; wydzielonymi jednostkami kierują ich dyrektorzy 

powołani przez zarząd.  
4. Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej 

przeznaczone są na realizację celów statutowych stowarzyszenia i nie mogą 

być przeznaczone do podziału między jego członków.  
5. Stowarzyszenie może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie 

działalności pożytku publicznego i wolontariatu.  
6. Stowarzyszenie może także wykonywać działalność w sferze pożytku 

publicznego nie pobierając wynagrodzenia za świadczone usługi.  
7. Decyzję, co do odpłatnego lub nieodpłatnego realizowania konkretnych 

przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego każdorazowo 

podejmuje zarząd w drodze uchwały. 

 

ROZDZ. III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  

§ 9  
1. Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, mająca pełną 

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, 

która jest absolwentem, uczniem, byłym uczniem, nauczycielem lub 

byłym nauczycielem I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Słowackiego w Przemyślu lub nauczycielem Szkoły Podstawowej 



Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu i zobowiązuje się do 

przestrzegania jego statutu. 
 

2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla stowarzyszenia lub I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Juliusza Słowackiego w Przemyślu, która jest członkiem 

stowarzyszenia lub wyraża chęć do uczestniczenia w jego pracach.  
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna szczególnie 

zasłużona dla stowarzyszenia lub I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Juliusza Słowackiego w Przemyślu. 
 

§ 10  
1. O przyjęciu do stowarzyszenia decyduje zarząd na wniosek kandydata 

złożony na piśmie.  
1) Zarząd przyznaje tytuł członka honorowego lub członka wspierającego 

Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu 

podejmując uchwałę zwykłą większością głosów na zawierający 

uzasadnienie wniosek członka Zarządu lub co najmniej pięciu członków  
Stowarzyszenia.  
2) Osoba wytypowana do wyżej wymienionego tytułu musi wyrazić zgodę 

na jego przyjęcie.  
3) Członek honorowy zostaje zwolniony z płacenia składek członkowskich.  

§ 11 
 

Członek stowarzyszenia ma prawo: 
 

1) wybierania i bycia wybieranym do władz stowarzyszenia,  
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz stowarzyszenia,  
3) zaskarżania do walnego zebrania członków uchwał zarządu i komisji 

rewizyjnej stowarzyszenia naruszających jego prawa,  
4) opiniowania działalności stowarzyszenia,  
5) korzystania z urządzeń stowarzyszenia.  

§ 12 
 

1. Członek stowarzyszenia ma obowiązek: 
 

1) przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz 

stowarzyszenia,  
2) regularnie opłacać składki członkowskie,  
3) brać czynny udział w działalności statutowej,  
4) dbać o mienie stowarzyszenia, 

 
 

5) postępować w sposób nie naruszający dobrego imienia stowarzyszenia, 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu 

oraz nie licujący z godnością absolwenta tej szkoły. 
 



2. Postanowienia ust. 1 pkt 2-3 nie dotyczą członka honorowego lub członka 

wspierającego.  
§ 13 

 

1. Członkostwo stowarzyszenia ustaje na skutek: 
 

1) oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszenia złożonego na piśmie 

zarządowi,  
2) śmierci członka stowarzyszenia,  
3) skreślenia na skutek nieopłacenia składek za okres co najmniej 

dwunastu miesięcy, pomimo pisemnego wezwania przez zarząd 

stowarzyszenia,  
4) wykluczenia  przez  zarząd  w  następstwie  postępowania  sprzecznego 

 

z zasadami, celami lub statutem stowarzyszenia lub nie licującego z 

godnością członka stowarzyszenia. 
 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1/ i 2/ zarząd stowarzyszenia 

podejmuje na najbliższym posiedzeniu uchwałę stwierdzającą ustanie 

członkostwa.  
3. Osoba wykluczona lub skreślona uchwałą zarządu powziętą stosownie do 

postanowień ust. 1 pkt 3/ i 4/ ma prawo wniesienia odwołania do komisji 

rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 
 

4. Uchwała komisji rewizyjnej utrzymująca w mocy uchwałę zarządu w 

sprawie skreślenia z listy członków lub wykluczenia członka nie podlega 

zaskarżeniu. 
 

5. W przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia członka 

członkostwo stowarzyszenia ustaje z bezskutecznym upływem terminu do 

wniesienia odwołania, określonego w ust. 3 lub z dniem powzięcia przez 

komisję rewizyjną uchwały utrzymującej w mocy zaskarżoną uchwałę 

zarządu stowarzyszenia.  
§ 13a 

 

1. Na pisemne oświadczenie członka złożone zarządowi członkostwo w 

stowarzyszeniu ulega zawieszeniu na czas oznaczony określony w tym 

oświadczeniu, nie dłuższy jednak niż jeden rok. Oświadczenie o zawieszeniu 

członkostwa w stowarzyszeniu może zostać złożone wielokrotnie. 
 

2. W okresie zawieszenia członkostwa w stowarzyszeniu do członka nie 

stosuje się postanowień § 11 pkt 1/ oraz § 12 ust. 1 pkt 2/ i pkt 3 statutu. 

 
 
 

3. W przypadku, gdy po trzech następujących po sobie kolejno okresach 

zawieszenia członkostwa w stowarzyszeniu członek złoży kolejne 

oświadczenie o zawieszeniu członkostwa zarząd stowarzyszenia może 



skreślić go z listy członków. Postanowienia § 13 ust. 3 – 5 stosuje się 

odpowiednio. 

 

ROZDZ. IV ORGANY STOWARZYSZENIA  

§ 14 
 

Organami stowarzyszenia są: 
 

1) walne zebranie członków,  
2) zarząd,  
3) komisja rewizyjna. 

 

§ 15  
1. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się 

bezwzględną większością głosów obecnych na walnym zebraniu członków.  
2. / skreślony /.  
3. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków.  
4. Uchwały komisji rewizyjnej podejmowane są większością 2/3 głosów 

pełnego składu komisji.  
5. Uchwały organów stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, 

podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Na 

wniosek złożony przy podejmowaniu poszczególnych uchwał organów 
 

można uchwalić głosowanie tajne. Głosowanie przez pełnomocnika i 

głosowanie pisemne jest wykluczone. 
 

§ 16  
1. W przypadku rezygnacji lub ustania członkostwa stowarzyszenia członka 

organów stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy organów jest 
 

uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na 

najbliższym walnym zebraniu członków. 
 

2. W przypadku, gdy w wyniku rezygnacji lub ustania członkostwa 

stowarzyszenia ilość członków organów stowarzyszenia spadnie poniżej 

połowy statutowego składu tych organów, pozostali członkowie zarządu 
 

stowarzyszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 

zaistnienia zdarzenia powodującego spadek ilości członków organu poniżej 

połowy statutowego składu, zwołają nadzwyczajne walne zebranie członków 

celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 
 

§ 17 

 

 

Nie można łączyć: 
 

1) członkostwa w zarządzie i komisji rewizyjnej, 
 

2) członkostwa w komisji rewizyjnej ze stosunkiem pracy 
 



ze stowarzyszeniem, a także z pełnieniem obowiązków 

dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych. 

 
 

§ 18 
 

Zasady działania organów stowarzyszenia określają regulaminy uchwalone 

przez te organy. 

 

ODDZ. 1 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

                         § 19 
 

Walne zebranie członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia. 
 

§ 20  
1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
2. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje się raz w roku, w terminie 

do 30 czerwca. Na zebraniu tym zarząd składa sprawozdanie z działalności w 

minionym roku.  
3. Obradami walnego zebrania członków kieruje prezydium w składzie 

przewodniczący i sekretarz.  
4. O miejscu, terminie i porządku obrad walnego zebrania członków, zarząd 

powiadamia nie później niż 14 dni przed jego terminem w co najmniej jeden 

z wymienionych niżej sposobów:  
- listem poleconym,  
- pocztą elektroniczną,  
- poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Stowarzyszenia, - ogłoszenie w prasie lokalnej.  
5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały. 

Wniosek o charakterze porządkowym o rozszerzenie porządku obrad poddaje 

się pod głosowanie. Jeśli wniosek ten uzyska poparcie co najmniej 1/10 

części wszystkich członków stowarzyszenia traktowany jest jako wniosek o 

zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków w trybie określonym 

w § 22 statutu.  
6. W walnym zebraniu członków biorą udział: 

 

1) członkowie zwyczajni osobiście, z głosem stanowiącym,  
2) członkowie wspierający i honorowi oraz członkowie zwyczajni, których 

członkostwo w stowarzyszeniu jest zawieszone, a także zaproszeni 

goście, z głosem doradczym. 
 

§ 21 

 

 

Do kompetencji walnego zebrania członków w szczególności należy: 
 

1) uchwalanie statutu i jego zmian,  
2) / skreślony /  



3) wybór i odwołanie członków organów stowarzyszenia,  
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów stowarzyszenia,  
5) uchwalanie budżetu stowarzyszenia, 

 

6) udzielanie absolutorium członkom organów stowarzyszenia 
 

z wykonania przez nich obowiązków, 
 

7) ustalanie wysokości składek członkowskich,  
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu 

 

jego majątku. 
 

§ 22  
1. Nadzwyczajne  walne  zebranie  członków  zwołuje  zarząd  z  własnej 

 

inicjatywy, na żądanie komisji rewizyjnej bądź na pisemny wniosek co 

najmniej 1/10 części członków stowarzyszenia zawierające proponowany 

porządek obrad. 
 

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne walne zebranie członków z 

zachowaniem postanowień § 20 ust. 4 statutu, wyznaczając termin odbycia 

walnego zebrania członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub 

wniosku, o którym mowa w ustępie poprzednim. 
 

3. Nadzwyczajne walne zebranie    członków    obraduje wyłącznie 

nad sprawami objętymi proponowanym porządkiem obrad.  

4. Jeśli  zarząd  nie zwoła nadzwyczajnego  walnego  zebrania członków 
 

w terminie określonym w ustępie drugim lub zwyczajnego walnego zebrania 

członków, w terminie określonym w § 20 ust. 2, walne zebranie członków 

może zostać zwołane przez komisję rewizyjną. 

 

ODDZ. 2 ZARZĄD  

§ 23  
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia, reprezentuje je 

na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed walnym zebraniem członków.  
2. Zarząd składa się z pięciu osób wybieranych i odwoływanych przez walne 

zebranie członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 

członka zarządu. W pracach zarządu z głosem doradczym może uczestniczyć 

dyrektor Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum 

Ogólnokształcącego i dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Słowackiego w Przemyślu będący członkiem stowarzyszenia, po złożeniu 

przez siebie stosownego oświadczenia. 

 
 
 

3. Do reprezentowania stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków zarządu, a w tym prezesa lub wiceprezesa.  
§ 24 

 



1. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes zarządu zawiadamiając 

o miejscu, terminie i porządku obrad wszystkich członków zarządu co 

najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. 
 

2. Posiedzenia zarządu na wniosek komisji rewizyjnej zwołuje się z 

zachowaniem postanowień ustępu poprzedniego, wyznaczając termin 

odbycia posiedzenia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 
 

§ 25  
Do zakresu działania zarządu należy:  
1) realizacja uchwał walnego zebrania członków, 

 

2) sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia, 
 

2a) sprawowanie  nadzoru  nad  działalnością szkoły podstawowej, 
 

w szczególności w zakresie określonym statutem szkoły, 
 

3) zwoływanie walnego zebrania członków, 
 

4) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania 
 

i wykluczania członków, 
 

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu 

członków,  
6) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji 

walnego zebrania członków lub komisji rewizyjnej,  
7) zatrudnianie pracowników niezbędnych do realizacji celów statutowych,  
8) upoważnianie osób kierujących wydzielonymi jednostkami 

organizacyjnymi prowadzącymi działalność gospodarczą do 

reprezentowania stowarzyszenia w zakresie prowadzonej przez te 

jednostki działalności gospodarczej. 

 

ODDZ. 3 KOMISJA REWIZYJNA 
 

§ 26 
 

1. Komisja rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad 

działalnością stowarzyszenia. 
 

2. Komisja rewizyjna liczy trzech członków, w tym przewodniczącego.  
3. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą: 

 

1) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

z tytułu zatrudnienia z członkami zarządu,  
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 
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3) otrzymywać z tytułu członkostwa w komisji rewizyjnej zwrotu 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej 
 

niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o 

wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( 

Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm. ). 
 

§ 27 
 

Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy: 
 

1) kontrolowanie całokształtu działalności stowarzyszenia, 
 

2) występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi 
 

z przeprowadzonych kontroli, 
 

3) występowanie do zarządu z wnioskami o zwołanie nadzwyczajnego 

walnego zebrania członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się 

przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także o zwołanie 

posiedzenia zarządu,  
4) zwołanie walnego zebrania członków, w razie niezwołania go przez 

zarząd w terminie ustalonym statutem,  
5) składanie na walnym zebraniu członków wniosków co do udzielenia 

absolutorium członkom zarządu,  
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu 

członków,  
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu w sprawach skreślenia lub 

wykluczenia członka.  
§ 28 

 

Komisja rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów 

stowarzyszenia złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych 

spraw. 
 
 

 

ROZDZ. V MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

§ 29 
 

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§ 30  
Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:  
1) składki członkowskie,  
2) darowizny, zapisy i spadki,  
3) wpływy z działalności statutowej stowarzyszenia,  
4) dotacje,  
5) praca członków stowarzyszenia. 
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§ 31 
 

Składki członkowskie powinny być wpłacane z góry za cały rok 

kalendarzowy, w terminie do końca pierwszego półrocza każdego roku. 

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, z góry za okres od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powzięta została uchwała o przyjęciu 

w poczet członków stowarzyszenia, do końca roku kalendarzowego, w 

terminie do końca pierwszego pełnego kwartału po powzięciu uchwały 
 

o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia.  
§ 32 

 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, z wyjątkiem 

środków publicznych stanowiących dotacje lub subwencje przyznane 
 

wydzielonym jednostkom organizacyjnym stowarzyszenia w związku z 

prowadzoną przez nie działalnością, mogą być przechowywane wyłącznie w 

banku na rachunku bankowym stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny 

być, przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, niezwłocznie przekazane na ten 

rachunek bankowy. 
 

§ 33 
 

1. Cały dochód uzyskany przez stowarzyszenie przeznaczony jest na 

realizację celów statutowych. 
 

2. Zabrania się: 
 

1) 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”, 
 

2) 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,  
3) 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 wynika 

bezpośrednio ze statutowego celu stowarzyszenia, 
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4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego 

organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
 
 

 

ROZDZ. V ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE 
 

STOWARZYSZENIA  

§ 34  
1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej większością 3/4 

głosów obecnych na zebraniu.  
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia może nastąpić na mocy 

uchwały przyjętej większością 2/3 głosów obecnych na walnym zebraniu 

członków.  
§ 35 

 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia walne zebranie członków 
 

określa sposób przeprowadzenia likwidacji. 
 

§ 36 
 

W przypadku rozwiązania, majątek stowarzyszenia pozostały 
 

po przeprowadzeniu likwidacji zostaje przekazany na rzecz I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. 


