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STATUT 

STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Poznaniu, 
zwane dalej „Stowarzyszeniem”. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem prowadzącym 
działalność w celach niezarobkowych i posiada osobowość prawną. 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele związane ze sprawami: 
 

prowadzenia działalności edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej, pozyskiwania partnerów  
w celu krzewienia edukacji zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, kulturowym, 
gospodarczym i zawodowym oraz zgodnie z kierunkami kształcenia ogólnego i zawodowego 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
 
oraz mogące reprezentować interesy swoich członków wobec organów władzy publicznej. 

 
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków, a do 

prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników w tym członków. 
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 
6. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo  

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96, poz.873  
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. 

  
§ 2 

  
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Poznań. 
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami 

kraju na terenie innych państw europejskich, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
4. Stowarzyszenie może również nawiązywać i rozwijać współpracę z pokrewnymi 

organizacjami gminnymi, wojewódzkimi, krajowymi i zagranicznymi stosownie do 
obowiązujących przepisów. 

5. Stowarzyszenie może w granicach obowiązującego prawa stowarzyszać się z innymi 
podmiotami w celu pełniejszego wykonywania zadań statutowych. 

  
§ 3 

  
1. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak z zachowaniem 

obowiązujących przepisów. 
2. Pieczęci  

 
1) pieczęć okrągła z napisem w otoku: "STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW 

POLSKICH W POZNANIU" a pośrodku "ZARZĄD", 

2) pieczęć podłużna z napisem "STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW POLSKICH  

W POZNANIU" z adresem siedziby Stowarzyszenia, nr telefonu i fax, z numerem NIP 

oraz REGON, 
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3) pieczęć imienna: "PREZES ZARZĄDU Stowarzyszenia Oświatowców Polskich  

w Poznaniu", 

4) pieczęć imienna: "WICEPREZES ZARZĄDU Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w 

Poznaniu", 

5) pieczęć imienna: "CZŁONEK ZARZĄDU Stowarzyszenia Oświatowców Polskich  

w Poznaniu". 

 
3. Stowarzyszenie może posiadać znaczek organizacyjny – Logo i Sztandar. 
 
 

Rozdział II 
Cele i środki działania. 

 
§ 4 

 
1. Celem Stowarzyszenia jest :  
 

1) Tworzenie warunków do zacieśniania więzi i wspólnoty zawodowej pracowników  
i działaczy oświaty i kultury, 

2) Podejmowanie działań edukacyjnych i oświatowych zgodnych z zapotrzebowaniem 
społecznym i kierunkiem rozwoju oświaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

3) Propagowanie idei edukacyjnych, oświatowych i kulturowych zgodnych z Konstytucją 
RP, 

4) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

5) Obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia, 
6) Współpraca z organami rządowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami 

gospodarczymi i społecznymi oraz pracodawcami w zakresie doskonalenia edukacji 
narodowej. 

 
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

 
1) Inicjowanie i organizowanie sesji popularno-naukowych, konferencji, sympozjów, 

seminariów i warsztatów metodycznych z zakresu oświaty, 
2) Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej  

z zakresu szeroko rozumianej oświaty i kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
3) Prowadzenie szkół niepublicznych i innych placówek oświatowych, których celem jest 

kształcenie, wychowanie, dokształcanie i doskonalenie zgodnie z przepisami prawa na 
poziomie wychowania ponadpodstawowego i zawodowego, 

4) Współdziałanie z placówkami wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwem 
podstawowym, ponadpodstawowym, wyższym w zakresie wynikającym z celów 
statutowych i bieżących działań, 

5) Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami 
o zbliżonym profilu działania, 

6) Przedstawianie organom rządowym i samorządu terytorialnego, organizacjom 
społecznym i gospodarczym stanowisk w sprawach wynikających z celów statutowych, 

7) Prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej w sferze zadań  
z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności wykonywanie na 
zlecenie organów administracji publicznej  zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty  
i wychowania, uczestniczenie w zespołach doradczych i inicjatywach organizowanych 
przez organy administracji publicznej w zakresie nauki, oświaty, edukacji  
i wychowania, 

8) Występowanie do właściwych organów Państwa z propozycjami projektów aktów 
normatywnych dotyczących nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz opiniowanie 
aktów normatywnych na zlecenie organów administracji publicznej, 
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9) Prowadzenie działalności wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub finansowo i rzeczowo placówek wychowania przedszkolnego, szkolnictwa 
podstawowego, ponadpodstawowego, policealnego i wyższego w celu realizacji przez 
nie zadań związanych z edukacją, 

10) Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, poprzez kształcenie zawodowe oraz współpracę 
z przedsiębiorcami, 

11) Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji, 
12) Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami w zakresie nauki, edukacji, oświaty  
i wychowania, 

13) Prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej związanej  
z edukacją i kulturą, 

14) Organizowanie festynów, koncertów i wystaw związanych z edukacją, 
15) Prowadzenie spotkań mediacyjnych. 
16) Stowarzyszenie może prowadzić w różnych formach działalność gospodarczą          

bezpośrednio lub przez uczestnictwo w spółkach prawa handlowego lub w innych 
podmiotach gospodarczych. 
 

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służyć będzie realizacji celów 

statutowych określonych w niniejszym rozdziale II i nie może być przeznaczony do podziału 

między jego członków. 

4. Przychody z odpłatnej działalności Stowarzyszenia są przeznaczane wyłącznie do realizacji 

celów statutowych należących do sfery zadań publicznych. 

  
Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 
 

§ 5 
  
Członkami Stowarzyszenia może być każdy kto ukończył 18 lat, posiada obywatelstwo polskie, 
komu leży na sercu dobro oświaty, edukacji, kultury oraz krzewienie poczucia patriotyzmu 
narodowego i społecznego. Deklaruje też czynne uczestnictwo zmierzające do realizacji celów 
Stowarzyszenia, złoży stosowną deklarację chęci wstąpienia i zostanie przyjęty przez Zarząd 
w drodze uchwały. 
 

§ 6 
  
Członkostwo w Stowarzyszeniu dzieli się na: 
 
1. Zwyczajne. 
2. Wspierające. 
3. Honorowe. 

 
§ 7 

 
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski posiadający zdolność do czynności 

prawnych i niepozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec bez względu na miejsce 
zamieszkania, który złoży deklarację członkowską Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje chęć 
wspomagania Stowarzyszenia w formie pieniężnej, rzeczowej lub merytorycznej. 

3. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie członków osobom 
szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia. 

4. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji i 
uchwały zarządu. 
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§ 8 

  
Członek zwyczajny ma prawo: 
 
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu członków oraz zgłaszać wnioski 

i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 
3. Korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 
4. Posiadać i nosić odznakę członkowską. 
5. Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności. 
  

§ 9 
  
Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 
 
1. Aktywny udział w działalności Stowarzyszenia. 
2. Uczestniczenie w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia. 
3. Świadczenie pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia. 
4. Regularne opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania. 
5. Przestrzeganie postanowień Statutu oraz wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia. 
6. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia. 

  
§ 10 

  
Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia. Poza 
tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni. 
  

§ 11 
  
Członkowie honorowi i wspierający nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich, 
natomiast członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia. 
  

§ 12 
 
Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo,  
z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie umów o pracę i innych 
umów cywilnoprawnych. 

§ 13 
 

Za szczególny wkład pracy na rzecz Stowarzyszenia, członkom mogą być przyznawane 
odznaki, wyróżnienia i nagrody. 

 
§ 14 

 
  
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, 
2) skreślenia z listy członków, 
3) likwidacji (rozwiązania) Stowarzyszenia, 
4) wykluczenia, 
5) śmierci członka Stowarzyszenia. 
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2. Skreślenie przez Zarząd z listy członków może nastąpić w przypadku nieuczestniczenia  
w działalności Stowarzyszenia lub zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres 
co najmniej 24 miesięcy. 

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w razie: 
1) naruszenia postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
2) pozbawienie praw publicznych. 

 
4. Uchwałę o skreślenie lub wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia. 
5. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania   

członków w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu. Uchwała 
Walnego Zebrania jest ostateczna. 

  
  

ROZDZIAŁ IV 
Struktura organizacyjna, władze stowarzyszenia. 

  
§ 15 

  
Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. 
2. Zarząd. 
3. Komisja Rewizyjna. 

§ 16 
  
1. Nie można łączyć funkcji we władzach wymienionych w § 15pkt. 2 i 3. 
2. Zasady wyborów i sposoby głosowania ustala Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. 
  

§ 17 
  
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.  
2. Członkowie władz mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję. 
3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane  

w związku z pełnioną funkcją. Wysokość ewentualnego wynagrodzenia będzie ustalana  
w uchwałach walnego zebrania członków lub komisji rewizyjnej. 

4. Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków do prowadzenia swoich spraw. 
 
 

§ 18 
  
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia: 
 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, które 

może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków odbywa się co 4 lata, a zebranie 

sprawozdawcze powinno być zwoływane co 1 rok, w terminie do końca kwietnia. 
3. O terminie Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków na 14 dni przed terminem 

zebrania, w formie pisemnej lub elektronicznej na znane adresy członków, podając miejsce 
i porządek obrad oraz przygotowując materiały z nimi związane. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje w szczególnie ważnych przypadkach 
Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek komisji Rewizyjnej lub co najmniej 
1/3 liczby członków Stowarzyszenia. Wniosek musi zawierać proponowany porządek 
obrad. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków winno nastąpić w ciągu  
4 tygodni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu. 
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5. Walne Zebrania członków Stowarzyszenia rozpoczynają się w pierwszym terminie przy 
obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim 
terminie (nie wcześniej niż po upływie 15 minut) bez względu na liczbę obecnych 
uprawnionych członków. 

6. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia obraduje według przyjętego porządku obrad. 
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
  

§ 19 
  
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia: 
 
1. Uchwala statut i zmiany do statutu, program działalności Stowarzyszenia. 
2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 

udziela na wniosek Komisji absolutorium Zarządowi. 
3. Wybiera i odwołuje członków zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uchwala regulaminy 

działania tych władz. 
4. Upoważnia Zarząd do podejmowania zobowiązań do uzgodnionej kwoty w sprawach 

dotyczących majątku Stowarzyszenia. 
5. Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu dotyczące odmowy przyjęcia, skreślenia lub 

wykluczenia ze Stowarzyszenia. 
6. Rozpatruje i rozstrzyga wszelkie inne sprawy wniesione przez Zarząd oraz wnioski złożone 

Walnemu Zebraniu członków Stowarzyszenia. 
7. Uchwala na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich. 
8. Uchwala terminy i sposób płatności składek członkowskich. 
  

§ 20 
  
Zarząd 
 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności 
Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 
3. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób. 
4. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub  
przestępstwo skarbowe. 

5. Wybory członków Zarządu odbywają się w drodze jawnego głosowania spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie. 

6. Zarząd wybiera spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Członków. 
7. Zarząd na zewnątrz reprezentuje Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.  
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. 
9. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu. 

10. O posiedzeniu Zarządu powiadamia się członków najpóźniej na siedem dni przed 
posiedzeniem, dostarczając przy zawiadomieniu materiały dotyczące porządku obrad. 

  
§ 21 

 
W razie zmniejszenia się składu Zarządu do 2 osób, Zarząd dokonuje uzupełnienia spośród 
członków Stowarzyszenia i przedstawia zmiany do zatwierdzenia na najbliższym Walnym 
Zebraniu.  
  

§ 22 
  
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
 
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 
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3. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania członków. 
4. Zawieranie umów i składanie wniosków, projektów i innych dokumentów dofinansowanie. 
5. Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia. 
6. Opracowywanie planu działalności, sprawozdań i preliminarzy budżetowych. 
  

§ 23 
  
Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków 
składu. W sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos Prezesa. 
  

§ 24 
  
Prezes Stowarzyszenia: 
 
1. Przewodniczy posiedzeniom Zarządu. 
2. Kieruje pracami Zarządu. 
3. Podpisuje uchwały zarządu. 
4. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu. 
5. Może upoważnić innego członka Zarządu na czas określony do wykonywania wszystkich 

lub niektórych funkcji. 
 
  

§ 25 
  
Komisja Rewizyjna 
 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym działalności Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie 

członków Stowarzyszenia na okres 4 lat. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z 

członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 

5. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pobierać wynagrodzenia za pełnienie funkcji w 
organie kontroli wewnętrznej. 

6. Wybory na członków komisji rewizyjnej odbywają się w drodze jawnego głosowania spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie. 

7. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza. 
8. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia. 
 

 
§ 26 

 
W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej do dwóch osób, Komisja dokonuje 
uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i przedstawia zmiany do zatwierdzenia na 
najbliższym Walnym Zebraniu. 
  

§ 27 
  
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia kontroluje i ocenia  co najmniej raz w roku całokształt 

jego działania, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ze swojej działalności składa sprawozdanie Walnemu 

Zebraniu członków Stowarzyszenia wraz z wnioskiem o udzielenie, bądź odmowie 
udzielenia absolutorium Zarządowi. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok. 



8 
 

  
§ 28 

  
Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
2/3 składu. W sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos Przewodniczącego. 
  
  

ROZDZIAŁ V 
Majątek i fundusze stowarzyszenia. 

  
§ 29 

  
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Fundusze Stowarzyszenia składają się: 

1) ze składek członkowskich, 
2) z dotacji, środków zewnętrznych, z funduszy publicznych i grantów, 
3) z zapisów i darowizn, ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych, itp., 
4) z przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
5) z odsetek i dochodów z kapitału. 

 
3. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznacza na działalność statutową. 
4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami określa 

Zarząd Stowarzyszenia: 
1) wszelkie środki finansowe Stowarzyszenia przechowywane są wyłącznie na kontach 

bankowych Stowarzyszenia, 
2) Zarząd w drodze uchwały może wprowadzić pogotowie kasowe w gotówce do 

określonej kwoty. 
 

5. Do prowadzenia gospodarki finansowej Zarząd może zatrudnić pracownika. 
6. Umowy pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli i dokumenty, które pociągają za 

sobą zobowiązania pieniężne do kwoty 10.000 złotych, wymagają dla swojej ważności 
podpisu Prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, a powyżej tej kwoty 
uchwały Zarządu. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
Postanowienia końcowe. Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia. 

 
§ 30 

  
1. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia lub rozwiązanie 

Stowarzyszenia zapada zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków w pierwszym, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. 

2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie członków uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia likwidatorem jest osoba wskazana w uchwale Zarządu lub postanowieniem 
sądu. 

3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia uchwałę o celu, na który zostaje przekazany 
majątek Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków. 

  
§ 31 

  
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo o Stowarzyszeniach. 
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ROZDZIAŁ VII 
Inne postanowienia Statutu. 

  
§ 32 

  
ZABRANIA SIĘ: 
 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów 
Stowarzyszenia 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. Wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów 
Stowarzyszenia 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, albo podmiotu, o którym mowa  w art. 3 ust. 3 Ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 
poz. 873). 

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich  osoby 
bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 

  
§ 33 

  
Składki członkowskie wpłacane na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi. 
  

 
§ 34 

  
Niniejszy Statut został Uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 30 sierpnia 2019 roku wchodzi 
w życie po uprawomocnieniu się postanowieniem Sądu Rejestrowego Stowarzyszenia. 
 
 
 
 

PREZES ZARZĄDU 
Stowarzyszenia Oświatowców Polskich 

w Poznaniu 
 

/~/ mgr Paweł Andrzejewski 

 
 
 
Przyjęty jako tekst jednolity, postanowieniem Sądu Rejonowego  
w dniu 27 listopada 2019 roku.  


