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 Statut Stowarzyszenia. 

 Fabryka Równości. 
Wersja 2.1 z dnia 18.12.2020 r.  

Rozdział 1. do odejmowania współpracy 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

Art. 1 Stowarzyszenie Fabryka Równości, w dalszej części niniejszego Statutu zwane Stowarzyszeniem, 

stanowi samorządną organizację społeczną. 

Art. 2 Stowarzyszenie może używać tłumaczenia nazwy na język angielski: „Equality Factory Associa-

tion” oraz skrótu „EFA”. 

Art. 3 Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. 1989 

nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną. 

Art. 4 Stowarzyszenie używa wyróżniającego je znaku graficznego oraz jego wariantów kolorystycz-

nych. 

Art. 5 Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich 

celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 6 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź. 

Art. 7 Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym pro-

filu działania i być członkiem. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji podejmuje Zarząd. 

Art. 8 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej osób członkowskich. Do prowa-

dzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

Rozdział 2.  

 CELE I METODY DZIAŁANIA. 

Art. 9 Stowarzyszenie postanawia realizować następujące cele: 

a. upublicznienie dyskusji na temat problemów grup dyskryminowanych ze względu na płeć, wiek, 

wyznanie, przynależność etniczną, tożsamość płciową i orientację psychoseksualną, 

b. kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji oraz przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wo-

bec osób nieheteronormatywnych oraz transpłciowych, 

c. kształtowanie pozytywnej tożsamości osób nieheteronormatywnych oraz transpłciowych, 

d. zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację 

psychoseksualną, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, 

e. wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa osób 

tej samej płci, 

f. walka z dyskryminacją osób nieheteroseksualnych oraz transpłciowych i przeciwdziałanie prze-

jawom homofobii i transfobii w społeczeństwie, 

g. rozpowszechnianie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych i tożsamości płciowych po-

przez: działalność wydawniczą, informatyczną, działalność związaną z kulturą, rekreacją 
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i sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i me-

dycznych, 

h. wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antyhomofobicznego i anty-

transfobicznego, uwrażliwiającego na zjawiska wykluczenia i stygmatyzacji, 

i. działalność prozdrowotna, w szczególności profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo różnych za-

chowań seksualnych oraz o infekcjach przenoszonych drogą płciową, w tym HIV/AIDS, 

j. działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, 

k. promowanie wyrównywania szans społecznych, w tym: 

• przeciwdziałanie bezrobociu,  

• integracja społeczna,  

• działania na rzecz kobiet i seniorów,  

• rozwój kształcenia zawodowego, 

l. organizacja pomocy psychologicznej dla osób doświadczających dyskryminacji lub nią zagrożo-

nych, 

m. organizacja pomocy prawnej dla osób doświadczających dyskryminacji lub nią zagrożonych, 

n. organizacja pomocy seksuologicznej; 

o. aktywizacja oraz działania wspierające na rzecz bliskich i rodzin osób nieheteronormatywnych 

i transpłciowych, 

p. zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej. 

Art. 10 Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe, prowadząc działalność odpłatną i nieodpłatną, 

podejmując następujące działania: 

a. wywieranie wpływu metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki maso-

wego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte itp.), 

b. tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji ze względu 

na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową; 

c. działalność edukacyjna: 

• wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień seksualności i toż-

samości płciowej, 

• organizowanie konferencji i seminariów, 

• dążenie do wprowadzenia zmian w programach nauczania odnośnie edukacji seksualnej 

w szkołach, zmierzające do usunięcia z nich treści homofobicznych i transfobicznych, 

• organizowanie lub prowadzenie warsztatów, szkoleń i projektów edukacyjnych mających 

na celu zwalczanie nietolerancji i dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i orien-

tację psychoseksualną, przynależność etniczną, narodową czy religijną, 

• tworzenie projektów edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji wobec osób wyklu-

czonych społecznie, w szczególności nieheteronormatywnych oraz transpłciowych, pro-

pagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej ak-

ceptacji dla wyżej wymienionych grup, 

d. publikacja raportów dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną 

i tożsamość płciową osób nieheteronormatywnych oraz transpłciowych, 

e. prowadzenie działalności wydawniczej; 

f. organizowanie akcji promujących rozwój kultury osób nieheteronormatywnych oraz transpłcio-

wych (wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej, innych imprez kulturalnych), 

g. współpraca z innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi dla realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenia. 
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Rozdział 3. do odejmowania współpracy 

 CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU. 

Art. 11 Członkostwo w Stowarzyszeniu dzieli się na: 

a. Wspierające, 

b. Zwyczajne, 

c. Honorowe. 

Art. 12   

1. Osobą członkowską wpierającą może zostać osoba prawna, publiczna lub fizyczna, która wy-

pełni formularz członkowski, zobowiązujący ją do pomocy finansowej, intelektualną lub rze-

czowej na cele Stowarzyszenia oraz przestrzegania jego Statutu, dokumentów wewnętrznych 

i uchwał. 

2. Osoba prawna lub publiczna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawi-

ciela. Osoba fizyczna działa wyłącznie we własnym imieniu. 

Art. 13 Osobą członkowską zwyczajną może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, która wypełni formularz członkowski, zobowiązujący ją do działania 

na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania jego Statutu, dokumentów wewnętrznych 

i uchwał. 

Art. 14 Członkostwo honorowe może nabyć osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, 

która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Tytuł osoby 

członkowskiej honorowej nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub przynajmniej 

trzech osób członkowskich. 

Art. 15 Osoby członkowskie zwyczajne mają prawo do: 

a. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia, 

b. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 

c. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzy-

szenia, 

d. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzy-

szenia, 

e. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji Strategii Stowarzyszenia. 

Art. 16  Osobom członkowskim wspierającym oraz honorowym przysługują wszystkie prawa osób 

członkowskich zwyczajnych, z wyjątkiem: 

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

b. prawa do udziału w głosowaniach. 

Art. 17 Obowiązkiem wszystkich osób członkowskich jest znajomość i przestrzeganie postanowień ni-

niejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz jego godne reprezentowa-

nie. 

Art. 18 Osoby członkowskie wspierające zobowiązane są do: 

a. wspierania finansowego, intelektualnego i/lub rzeczowego Stowarzyszenia i świadczenia 

mu pomocy materialnej lub niematerialnej, 

b. przestrzegania zasad etyki i kultury osobistej, 

c. dbania o stan techniczny przedmiotów stanowiących własność Stowarzyszenia będących 

w posiadaniu lub użytkowaniu osoby członkowskiej, 
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Art. 19 Osoby członkowskie zwyczajne zobowiązane są do: 

a. czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 

b. przestrzegania zasad etyki i kultury osobistej, 

c. dbania o stan techniczny przedmiotów stanowiących własność Stowarzyszenia będących w po-

siadaniu lub użytkowaniu osoby członkowskiej, 

d. terminowego opłacania składek członkowskich. 

Art. 20 Osoby nabywają członkostwo w Stowarzyszeniu w drodze uchwały Zarządu o przyjęciu w po-

czet osób członkowskich na najbliższym zebraniu Zarządu. Od uchwały odmawiającej członko-

stwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składa się pisem-

nie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgroma-

dzenia jest ostateczna i wiążąca. 

Art. 21  

1. Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje na skutek: 

a. dobrowolnego zrzeknięcia się członkostwa, złożonego na piśmie do Zarządu, 

b. wykluczenia z pocztu osób członkowskich na mocy uchwały, 

c. utraty praw publicznych, 

d. śmierci osoby członkowskiej. 

2. Wykluczenie może nastąpić jedynie w przypadku złamania postanowień niniejszego Statutu 

lub zasad zawartych w innych dokumentach wewnętrznych Stowarzyszenia, bądź popełnienia 

przestępstwa będącego w sprzeczności z celami, wartościami lub metodami Stowarzyszenia. 

3. Wykluczenie następuje w drodze uchwały Zarządu. 

Art. 22 Członkostwo honorowe ustaje na skutek: 

a. dobrowolnego zrzeknięcia się członkostwa, złożonego na piśmie do Zarządu, 

b. pozbawienia członkostwa honorowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, które może 

być wnioskowane jedynie w sytuacji celowych działań na niekorzyść lub szkodę Stowarzyszenia, 

bądź będących w sprzeczności z celami, wartościami lub metodami Stowarzyszenia. 

c. śmierci osoby członkowskiej.  

Art. 23 Od uchwały o wykluczeniu z pocztu osób członkowskich przysługuje prawo odwołania do Wal-

nego Zgromadzenia w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Odwołanie składa się pisemnie 

do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadze-

nia jest ostateczna i wiążąca. 

Rozdział 4.  

 WŁADZE STOWARZYSZENIA. 

Art. 24 Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie, 

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna. 

Art. 25  

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. 

2. W wypadku wygaśnięcia bądź utraty członkostwa w Zarządzie w czasie trwania kadencji, Za-

rząd może podjąć uchwałę o uzupełnieniu swojego składu. Ilość powołanych w ten sposób 

osób nie może przekroczyć 1/3 ogólnej ilości osób członkowskich w Zarządzie. Kadencja wy-

branych w tym trybie osób upływa wraz z kadencją pozostałych osób. 
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3. W przypadku wygaśnięcia bądź utraty członkostwa w Komisji Rewizyjnej w czasie trwania ka-

dencji, pozostała osoba członkowska niezwłocznie kieruje wniosek o zwołanie Walnego Zgro-

madzenia celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Kadencja wybranych w tym trybie 

osób upływa wraz z kadencją pozostałych osób. 

Art. 26  Osoby członkowskie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie. 

Art. 27  

1. Do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie mogą należeć osoby skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2. Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą należeć jednocześnie osoby pozostające w związku 

małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub podległości służbowej. 

Rozdział 5.  

 WALNE ZGROMADZENIE. 

Art. 28 Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie 

o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia i związanych z realizacją 

jego celów. 

Art. 29  

1. Walne Zgromadzenie jest zebraniem osób członkowskich Stowarzyszenia.  

2. Każda osoba członkowska zwyczajna ma jeden głos.  

3. Na zaproszenie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć 

także goście i osoby eksperckie z głosem doradczym. 

4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. 

Art. 30 Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

a. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c. uchwalanie Strategii, 

d. uchwalanie zmian w Statucie, 

e. uchwalanie budżetu, polityki finansowej i wysokości składek członkowskich, 

f. rozpatrywanie odwołań od decyzji pozostałych władz Stowarzyszenia (chyba, że Statut sta-

nowi inaczej), 

g. rozpatrywanie skarg osób członkowskich na działalność pozostałych władz Stowarzyszenia, 

h. podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, 

i. podejmowanie uchwał w pozostałych kwestiach, przewidzianych przez obowiązujące prawo. 

Art. 31  

1. Zarząd przynajmniej raz w roku zwołuje Walne Zgromadzenie w trybie zwyczajnym. 

2. Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym może być zwołane przez Zarząd 

z przyczyn istotnych strategicznie lub organizacyjnie, lub z ważnych zdarzeń, na wniosek: 

a. Zarządu, 

b. Komisji Rewizyjnej, 

c. Komisji ds. zapobiegania dyskryminacji i mobbingu na zasadach określonych w oddzielnej 

procedurze,  

d. przynajmniej 1/3 liczby osób członkowskich. 

Art. 32  

1. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym powinien być złożony 

na piśmie do Zarządu z podaniem celu i powodów jego zwołania. 
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2. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia osoby człon-

kowskie na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem, dostępnymi dla wszystkich osób 

kanałami komunikacji, a w przypadku Walnego Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym na co 

najmniej 24 godziny przed planowanym terminem. 

3. Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym musi odbyć się ciągu miesiąca od daty złożenia 

wniosku o jego zwołanie. 

4. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w trybie zwyczajnym lub w trybie 

nadzwyczajnym w odpowiednim terminie, Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna. 

Art. 33   

1. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. 

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

osób członkowskich obecnych na obradach i uprawnionych do głosowania, o ile dalsze posta-

nowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

3. Odwołanie osób członkowskich Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga kwalifikowanej większo-

ści 2/3 głosów. 

Rozdział 6.  

 ZARZĄD. 

Art. 34 Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród osób człon-

kowskich zwyczajnych.  

Art. 35 Wybór osób do Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej jedna osoba 

zgłosi wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym. 

Art. 36 Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgro-

madzenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

Art. 37  

1. Zarząd składa się z: 

a. osoby prezesującej, 

b. osoby wiceprezesującej, 

c. osób członkowskich. 

2. Wybór składu Zarządu odbywa się w turach przez osobne głosowanie na wymienione wyżej 

funkcje.  

Art. 38 Do reprezentacji Stowarzyszenia we wszystkich sprawach niefinansowych uprawniona jest do-

wolna osoba członkowska Zarządu, po ustaleniu stanowiska z pozostałymi osobami członkow-

skimi Zarządu. 

Art. 39   

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności kworum. 

2. W przypadku równej ilości głosów, decyzję podejmuje w pierwszej kolejności osoba prezesu-

jąca, w drugiej kolejności osoba wiceprezesująca. 

3. Uchwały Zarządu są protokołowane. 

Art. 40 Kworum Zarządu oznacza: 

1. W przypadku 3-osobowego Zarządu: 2 osoby, 

2. W przypadku 4- lub 5-osobowego Zarządu: 3 osoby. 

Art. 41 Do kompetencji i obowiązków Zarządu należą: 

a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 
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b. określanie szczegółowych kierunków działania, 

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

d. uchwalanie planów budżetowych i zatwierdzanie bilansów rocznych, 

e. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia, 

f. prowadzenie rejestru osób członkowskich, 

g. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

h. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, 

i. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu, 

j. udostępnianie swoich uchwał osobom członkowskim. 

k. uchwalanie regulaminów i procedur Stowarzyszenia, chyba, że pozostałe postanowienia Sta-

tutu stanowią inaczej. 

Art. 42 Szczegółowy tryb i zasady pracy Zarządu określone są w Regulaminie Zarządu, uchwalanym 

przez Zarząd. 

Rozdział 7.  

 KOMISJA REWIZYJNA. 

Art. 43 Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 

Art. 44 Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolną. Do jej kompetencji i obowiązków należą: 

a. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego działań finan-

sowych, 

b. występowanie do Zarządu lub Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z przepro-

wadzonych kontroli, 

c. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

d. składanie sprawozdań ze swej działalności do Walnego Zgromadzenia. 

e. rozpatrywanie skarg lub odwołań od uchwał Zarządu, 

f. podejmowanie uchwał stosownych do przeprowadzonych kontroli, 

g. udostępnianie swoich uchwał osobom członkowskim. 

Art. 45 Uchwały i decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają jednogłośnie przy udziale wszystkich osób 

członkowskich Komisji. 

Art. 46 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, uchwały Komisji Rewizyjnej mają pierwszeństwo 

nad uchwałami Zarządu do czasu wyjaśnienia spraw lub likwidacji szkód, przy podaniu uzasad-

nienia oraz wyczerpującego opisu szkód i nieprawidłowości wraz ze sposobem ich rozwiązania. 

Art. 47 Szczegółowy tryb i zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, 

uchwalany przez Komisję Rewizyjną. 

Rozdział 8.  

 MAJĄTEK I FINANSE STOWARZYSZENIA. 

Art. 48 Majątek Stowarzyszenia stanowią:  

a. nieruchomości,  

b. ruchomości, 

c. fundusze. 

Art. 49 Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

a. składki członkowskie, 

b. dotacje i subwencje, 

c. darowizny, spadki i zapisy, 
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d. wpływy ze zbiórek pieniężnych, 

e. oprocentowania rachunków bankowych i lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego 

w kraju i za granicą, 

f. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 

Stowarzyszenia, 

g. dochody z prowadzonej działalności pożytku publicznego. 

Art. 50  

1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz do zaciągania zobowiązań ma-

jątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: osoba prezesująca lub osoba wicepreze-

sująca, wespół z przynajmniej jedną osobą członkowską Zarządu. 

Art. 51   

1. Wysokość składek członkowskich ustalona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

2. Nowe osoby członkowskie wpłacają składki w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia 

o przyjęciu w poczet osób członkowskich. 

3. W szczególnych przypadkach Zarząd na mocy uchwały może zwolnić osoby członkowskie z ob-

owiązku opłacania składek. 

Art. 52 Zarząd może tworzyć fundusze celowe w ramach posiadanych środków finansowych. 

Art. 53 Zabronione jest: 

a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do: osób 

członkowskich, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, pracowników oraz tych, z którymi wymienione 

wyżej osoby pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokre-

wieństwa 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. przekazywanie majątku na rzecz osób członkowskich, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, pracow-

ników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczegól-

ności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystywanie majątku na rzecz osób członkowskich, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, pra-

cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich (chyba że 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze celu statutowego), zakup towarów lub usług od 

osób członkowskich, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, pracowników oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

Rozdział 9.  

 ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA. 

Art. 54   

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich osób człon-

kowskich. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje się na pisemny wniosek przynajmniej 3 

osób członkowskich zwyczajnych, złożony do Walnego Zgromadzenia. 
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Art. 55   

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego 

likwidacji, powołuje Komisję Likwidacyjną, decyduje o przeznaczeniu majątku i przedstawia 

swoją uchwałę władzy rejestracyjnej. 

2. Majątek Stowarzyszenia po jego rozwiązaniu może być przeznaczony jedynie na cele statu-

towe Stowarzyszenia. 

Rozdział 10.  

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

Art. 56  

1. Zmiany w niniejszym Statucie następują na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy wszystkich osób 

członkowskich. 

2. Zmiany w niniejszym Statucie wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez władzę rejestru-

jącą.  

Art. 57  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia 

ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.), pozostałe zapisy 

prawa oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne Stowarzyszenia. 

Art. 58  Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu tracą moc wszelkie wcześniejsze wersje Statutu 

Stowarzyszenia. 

Art. 59 Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez władzę rejestrującą. 


