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STATUT 

Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół 

Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: " Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół 

Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie" 

i w dalszej części niniejszego Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.  

2. Szkołą, o której mowa w dalszej części statutu, zwany jest Zespół Szkół Energetycznych im. 

prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie z całym dziedzictwem, kiedy nosiła inną nazwę. 

§ 2 

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest    

miasto Lublin. 

2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach 

( Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu. 

§ 4 

Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

§ 5 

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, odpowiadających jego statutowym 

celom, w tym organizacji międzynarodowych. 

§ 6 

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną i opiera swoją działalność na pracy społecznej 

członków. 

§ 7 

1.   Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak, symboli, znaków organizacyjnych 

i członkowskich. 

2.   Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Stowarzyszenie ZSEn w Lublinie”  

z wyjątkiem dokumentów urzędowych. 

§ 8 

Stowarzyszenie jest zarejestrowanym stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. 

§ 9 

W Stowarzyszeniu mogą działać sekcje zrzeszające osoby o wspólnych zainteresowaniach 

zgodnych z celem Stowarzyszenia. 
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Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

 

§ 10 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Utrzymywanie i rozwijanie łączności pomiędzy Szkołą i jej absolwentami dla pielęgnowania 

tradycji Szkoły, zawodu oraz zasad etyki zawodowej. 

2. Współdziałanie i współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, Radą Rodziców 

 i Samorządem Uczniowskim. 

3.  Ochrona interesów Szkoły. 

4. Działalność na rzecz członków Stowarzyszenia i społeczności szkolnej będących  

w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 

5. Udzielanie wsparcia i wszechstronnej pomocy w działalności Szkoły. 

6. Propagowanie przedsięwzięć technicznych, naukowych i oświatowo – wychowawczych. 

7. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej wśród absolwentów Szkoły. 

8. Wszechstronne propagowanie działalności i osiągnięć Szkoły, jej absolwentów  

i nauczycieli. 

9. Wspieranie przedsiębiorczości wśród absolwentów Szkoły. 

 

§ 11 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1. Aktywizację i organizację środowiska absolwentów i nauczycieli. 

2. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami, 

instytucjami, firmami, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą w celu realizacji statutowych 

celów Stowarzyszenia. 

3. Współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością 

Szkoły i Stowarzyszenia. 

4. Inicjowanie i wspieranie działalności popularyzującej Szkołę i współpraca w tym zakresie  

z mediami. 

5. Gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach, nauczycielach oraz ich losach, 

6. Prowadzenie działalności publikacyjno–informacyjnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej. 

7.  Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez: 

1) pomoc w zdobywaniu funduszy na remonty i modernizację Szkoły, 

2) pomoc w finansowaniu wyposażenia,  pomocy dydaktycznych, książek i przyborów  

szkolnych,  

3) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów Szkoły pochodzących  

z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, 

4) finansowanie nagród i innych form motywowania w procesie edukacyjnym. 

8. Współorganizowanie zjazdów i spotkań koleżeńskich, imprez rocznicowych, wystaw 

okolicznościowych i innych tego rodzaju przedsięwzięć. 

9. Wzajemne wspieranie się poprzez różne formy samopomocy koleżeńskiej. 

10. Reprezentowanie interesów zawodowych oraz wspieranie kariery zawodowej absolwentów  

i nauczycieli Szkoły. 

11. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia. 
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§ 12 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową  

w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku pu-

blicznego. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 13 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych, 

2. Członków wspierających, 

3. Członków honorowych. 

§14 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być absolwenci Szkoły, byli i aktualni nauczyciele, inne 

osoby fizyczne identyfikujące się ze Stowarzyszeniem i opłacające składki. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, uznająca Statut 

Stowarzyszenia i opłacająca stosowne składki. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, prawna szczególnie zasłużona dla Szkoły 

lub Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek. 

§ 15 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia na podstawie dobrowolnej deklaracji, której wzór opracowuje Zarząd 

Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 16 

1. Członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia mają prawo w szczególności do: 

1) udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym, 

2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

3) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 

5) korzystania ze wszystkich urządzeń i materiałów Stowarzyszenia na zasadach określonych 

przez Zarząd, 

 6) noszenia odznaki i innych znaków organizacyjnych Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający mają prawo do: 

1) udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym, 

2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 

4) korzystania ze wszystkich urządzeń i materiałów Stowarzyszenia na zasadach określonych 

przez Zarząd, 

5) noszenia odznaki i innych znaków organizacyjnych Stowarzyszenia. 
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§17 

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy: 

1) przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów, 

2) branie czynnego udziału w realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia, 

3) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, 

4) regularne opłacanie składek członkowskich, z wyjątkiem członków honorowych. 

§ 18 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku: 

1) rozwiązania się Stowarzyszenia, 

2) zgłoszenia Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie decyzji o rezygnacji z członkowstwa, 

3) utraty przez członka Stowarzyszenia praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia 

sądu, 

4) skreślenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia wskutek zalegania z opłacaniem składek 

członkowskich przez okres dwóch lat, 

5) zgonu członka, 

6) pozbawienia członkostwa na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Sądu Koleżeńskiego  

w przypadku naruszania postanowień Statutu lub za działalność na szkodę Stowarzyszenia. 

Zarząd Stowarzyszenia doręcza tę uchwałę członkowi pozbawionemu członkostwa 

niezwłocznie po jej podjęciu z podaniem wszystkich przyczyn pozbawienia członkostwa. 

Do podjęcia uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa wymagana jest większość 2/3 

głosów obecnych na zebraniu Zarządu.  

§ 19 

Osobie pozbawionej członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje prawo odwołania się do 

najbliższego Walnego Zebrania Członków, w ciągu miesiąca od dnia doręczenia uchwały 

Zarządu. 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 20 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd Stowarzyszenia, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Sąd Koleżeński. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym 

przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania,  

z wyjątkiem spraw osobowych. 

3. W sprawach osobowych uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu 

tajnym przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, 

4. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego: Walnego Zebrania Członków, 

Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej.  

5. Walne Zebranie Członków może podejmować prawomocne uchwały w drugim terminie bez 

względu na liczbę obecnych z zastrzeżeniem § 42. Zebranie może zostać otwarte  

w drugim terminie po upływie 15 minut. 
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§ 21 

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie. 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Ta sama osoba nie może być równocześnie 

członkiem więcej niż jednej z władz wymienionych w § 21 ust.1 pkt 2), 3), 4). 

§ 22 

1. Członek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego może być 

zawieszony w czynnościach lub odwołany, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, 

działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków 

Stowarzyszenia.  

2. Zawieszenie w czynnościach lub odwołanie ze składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu 

Koleżeńskiego wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Członków. 

§ 23 

Szczegółowy tryb działania Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 

Koleżeńskiego określają regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie Członków. 

Rozdział V 

Walne Zebranie Członków  

§ 24 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, 

2) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia, 

4) uchwalanie preliminarza budżetowego, 

5) uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji, 

6) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia, 

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, 

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie postulatów oraz wniosków członków Stowarzyszenia, 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

9) podejmowanie uchwał w sprawach przekraczających zakres uprawnień Zarządu 

Stowarzyszenia, 

10) uchwalanie oraz wprowadzanie zmian do regulaminów Walnego Zebrania Członków, 

Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku, 

12) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wnoszonych pod obrady Walnego 

Zebrania Członków. 

§ 25 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia 

zawiadamia członków na piśmie, lub pocztą elektroniczną oraz poprzez publikację na stronie 

internetowej co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków na piśmie lub pocztą elektroniczną 

oraz  poprzez publikację na stronie internetowej co najmniej 14 dni przed wyznaczonym 

terminem. 
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§ 26 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku, 

a zebranie sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemne umotywowane żądanie, co najmniej 1/5 członków zwyczajnych. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 6 

tygodni od daty złożenia wniosków wymienionych w ust.3 pkt 2) i 3). 

5. Otwarcie Walnego Zebrania Członków dokonuje Prezes Zarządu oraz kieruje wyborem 

przewodniczącego Zebrania. 

6. Przewodniczący zebrania zarządza i przeprowadza wybór protokolanta oraz komisji uchwał  

i wniosków. 

7. Protokół z przebiegu Walnego Zebrania Członków podpisują protokolant oraz 

przewodniczący zebrania. 

§ 27 

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi, 

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście. 

Rozdział VI 

Zarząd Stowarzyszenia  

§ 28 

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 5 do 7 osób. Skład Zarządu wybierany jest przez 

Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Do Zarządu Stowarzyszenia mogą wejść tylko 

członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia.  

2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera w głosowaniu tajnym ze 

swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. 

4. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes. 

§ 29 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 

Członków. 

2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie, co najmniej 

dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia tj. Prezesa lub Wiceprezesa i jednego  

z członków Zarządu. 

3. Przepis powołany w ust. 2 stosuje się do zaciągania zobowiązań majątkowych po uprzednim 

podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia przy obecności co najmniej 4 

członków Zarządu. 
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§ 30 

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 

1) realizowanie programu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, 

3) ustalanie wysokości składki członkowskiej, 

4) ustalanie budżetu Stowarzyszenia, 

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

7) prowadzenie dokumentacji, 

8) opracowanie i składanie sprawozdań na Walne Zebranie Członków. 

§ 31 

1. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w ustalonych przez siebie terminach zgodnie z potrzebami 

podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. 

2. Zarząd Stowarzyszenia dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach 

niewymagających działania wspólnego. 

§ 32 

W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym Członkowie Komisji 

Rewizyjnej. 

Rozdział VII 

Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński 

§ 33 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-4 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków 

w głosowaniu tajnym. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 34 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzanie kontroli z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia  

w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku, 

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i przedstawianie wniosków  

o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, 

3) przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia wyników kontroli wraz z wnioskami, 

4) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
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§ 35 

W celu realizacji swych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do odpowiednich 

dokumentów Stowarzyszenia oraz żądania od Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnień. 

 

§ 36 

1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami Stowarzyszenia, związane z jego 

działalnością. 

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków 

w głosowaniu tajnym. 

3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

4. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na wniosek zainteresowanego członka 

Stowarzyszenia. Sąd koleżeński: 

- dąży do polubownego załatwienia sprawy, 

- może orzec kary: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka na okres do jednego 

roku, wykluczenia ze Stowarzyszenia, 

- wydaje orzeczenia większością głosów. 

Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie Sądu Koleżeńskiego. 

5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. 

Rozdział VIII 

Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia. 

§ 37 

1. W przypadku powstania vacatu w składzie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, lub 

Sądu Koleżeńskiego, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków 

dokooptowanych do danej władzy nie może być większa od 1/3 składu. O powstaniu vacatu, 

w ich składzie, orzekają odpowiednio powyższe władze. 

2. Przy kooptacji powinny być w pierwszym rzędzie brane pod uwagę osoby, które podczas 

wyborów do danego organu władzy lub na dane stanowisko uzyskały największą liczbę 

głosów. 

3. Osoby pochodzące z kooptacji nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego danego organu 

władzy. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego danego organu władzy jego 

obowiązki pełni zastępca. 

4. Ubycie ze składu władz Stowarzyszenia liczby członków większej od 1/3 powoduje 

obowiązek zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu 

przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

Rozdział IX 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 38 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: 

1) nieruchomości oraz ruchomości (w tym środki pieniężne) będące własnością 

Stowarzyszenia, 

2) inne prawa majątkowe. 

2. Majątek może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
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3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: 

1) składek członkowskich, 

2) darowizn, spadków i zapisów, 

3) wpływów z działalności własnej. 

§ 39 

Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nieobciążony. W innym wypadku wymagana jest 

zgoda Walnego Zgromadzenia członków. 

§ 40 

1. Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku mał-

żeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zwią-

zani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywania  majątku Stowarzyszenia na  rzecz ich członków, członków organów lub pra-

cowników 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 Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pra-

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

że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie or-

ganów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe, 

5) przyjmowania płatności na rzecz Stowarzyszenia w gotówce o wartości równej lub przekra-

czającej 15 000,00 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 41 

Niniejszy Statut może być zmieniany przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały 

podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby 

członków. 

§ 42 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby 

członków. 

2. Likwidatorów wyznacza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

3. Pozostały po likwidacji majątek lub uzyskane z likwidacji pożytki zostają przeznaczone na 

rzecz Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie lub 

jego następcy prawnego. 

1. Tadeusz Koral 

2. Ryszard Perkowski 


