
STATUT 

STOWARZYSZENIA  PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW 

 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  W BYDGOSZCZY 

ROZDZIAŁ I

 

   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

                         §1 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w 

Bydgoszczy zwane w dalszej części statutu stowarzyszeniem jest organizacją, 

dobrowolną, samorządną i społeczną. 

                                                           §2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski. Siedzibą władz jest 

miasto Bydgoszcz. 

                                                                     §3 
                 Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

                                                        §4 

              Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi    

            w tym zakresie przepisami. 

                                                  §5 

        Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

        Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

                                                                     §6 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony 

między członków. 

                                                                              ROZDZIAŁ II 

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA 

                                                                     §7 

Celem ogólnym Stowarzyszenia jest: 

     a) propagowanie osiągnięć szkoły i jej absolwentów  oraz przyjaciół szkoły   



     b) pomoc w nawiązywaniu kontaktów między absolwentami i przyjaciółmi szkoły 

c) wspieranie uzdolnionej młodzieży i dzieci 

d) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wzorców i postaw akceptowanych społecznie, 

e) edukacja dzieci i młodzieży, 

f) zapobieganie zjawiskom przemocy wśród dzieci i młodzieży, 

g) wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży , 

h ) korzystanie ze środków UE 

 

                                                                     §8 
 

 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

 

1. organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, wykładów, seminariów, prelekcji i spotkań 

2. przyznawanie stypendiów dla dzieci i młodzieży 

3. wydawanie publikacji propagujących osiągnięcia szkoły, jej absolwentów i przyjaciół  

4.organizowanie konkursów i wystaw promujących wzorce i postawy akceptowane społecznie    

5. organizowanie  zbiórek publicznych / zgodnie z obowiązującymi przepisami/ 

6. udostępnianie informacji o absolwentach i przyjaciołach szkoły /zgodnie z obowiązującymi   

    przepisami/ 

7. prowadzenie działalności edukacyjnej 

8. współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi innymi   

    organizacjami i grupami nieformalnymi o celach tożsamych z celami Stowarzyszenia 

9. realizowanie programów edukacyjnych; 

10.organizowanie akcji publicznych /zgodnie z obowiązującymi przepisami/ 

11.publikowanie materiałów informacyjnych, broszur, poradników; 

12.promocje  oraz organizację wolontariatu

 

 

 

ROZDZIAŁ III. 

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 

§9 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

§10 

  

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na; 

 

1) członków zwyczajnych, 



2) członków wspierających, 

3) członków honorowych, 

 

§11 

1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, 

pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw 

publicznych, którzy chcą czynnie realizować cele Stowarzyszenia. 

2. Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji. 

 

§12 

Członkowi Zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługują następujące uprawnienia: 

a) prawo udziału w zebraniach zgodnie z postanowieniami Statutu, 

b) czynne i bierne prawo wyborcze w Stowarzyszeniu, 

c) prawo korzystania ze świadczeń, pomocy i urządzeń Stowarzyszenia. 

§13 

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek: 

a) brania czynnego udziału w realizowaniu celów i zadań Stowarzyszenia, 

b) stosowania się do postanowień Statutu, uchwał, regulaminów, zarządzeń władz Stowarzyszenia, 

c) regularnego opłacania składek członkowskich. 

§14 

l. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia i deklarująca na rzecz Stowarzyszenia pomoc materialną lub rzeczową.  

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.  

3. Członkowie wspierający - osoby prawne są reprezentowani w Stowarzyszeniu przez swych 

pełnomocnych przedstawicieli.  

4. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego.                                                                                                                                                                                                       

                                                        

                                                                           §15 

 

1. Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

na wniosek Zarządu może nadać godność Członka Honorowego. 

2. Członek Honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członków zwyczajnych Stowarzyszenia i 

jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.    

                                                                        §16 

    l. Członkostwo ustaje w przypadku: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, b)  skreślenia 

przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Stowarzyszeniu 

lub zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy ,  

 c) skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego za przestępstwo                                                                            

umyślne 



  d) działania na szkodę Stowarzyszenia, 

  e) śmierci członka, 

  f) rozwiązania osoby prawnej - członka wspierającego. 

                                                          

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§17 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2.Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu 

tajnym. 

3.Członkiem Zarządu można być maksymalnie 2 (dwie) następujące po sobie kadencje. 

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej można być maksymalnie 2 (dwie) następujące po sobie kadencje. 

 

5. W przypadku gdy liczba członków Zarządu wyniesie 3 osoby, to należy zwołać Walne 

Zebranie Członków i przeprowadzić wybory uzupełniające. 

      Jeżeli w składzie Komisji Rewizyjnej pozostanie 2 (dwóch) członków, to należy   

      zwołać Walne Zebranie Członków i przeprowadzić wybory uzupełniające.  

 

6. Zarząd Stowarzyszenia, a w szczególności Prezes, jego zastępca i sekretarz reprezentują 

Stowarzyszenie w kontaktach z instytucjami, jednostkami samorządowymi, 

pozarządowymi ect. 

§ 18 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku i zwoływane jest przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków LISTOWNIE LUB 

ELEKTRONICZNIE  co najmniej 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia. 

§19 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd 

Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/2 ogółu 

członków Stowarzyszenia. Termin na zwołanie Zebrania Nadzwyczajnego wynosi 4 tygodnie od 

daty zgłoszenia wniosku. Obraduje wyłącznie w sprawach dla rozstrzygnięcia których zostało 

zwołane. 

 
§20 

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie 

tj. po ½ (pół) godziny od wyznaczonego pierwszego terminu - bez względu na liczbę obecnych. 



 

§21 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

d) określanie liczby Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na bieżącą kadencję 

e) wybór i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu oraz członków Komisji 

Rewizyjnej, 

f) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia i zadysponowania jego 

majątkiem, 

g) nadawanie godności Członka Honorowego na wniosek Zarządu, 

h) podejmowanie uchwał dot. zmian w statucie 

i) ustalanie wysokości opłat członkowskich 

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 

 

§22 

1. W okresie między Walnymi Zebraniami Członków władzą jest Zarząd Stowarzyszenia liczący od 

4 do 6 członków. 

2. Zarząd w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, V-ce Prezesa Zarządu,  

sekretarza i skarbnika. Każdy członek Zarządu jest zobowiązany do brania udziału w jego 

pracach. 

§23 

1) Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa  Zarządu lub zastępującego  

Prezesa Zarządu -  V-ce Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

2) Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecnych co najmniej 

1/2 składu jego członków, w tym Prezesa  Zarządu lub V-ce Prezesa Zarządu. 

3) W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa Zarządu lub zastępującego  Prezesa 

Zarządu -  V-ce Prezesa Zarządu jest głosem decydującym. 

§24 
Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizowanie programu działania uchwalonego przez Walne Zebranie Członków, 

b) działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz, 

c) uchwalanie planów pracy i budżetu, 

d) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków, 

f) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Osoba ta 

ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego 

Zgromadzenia jest ostateczna. 

g) współpraca z właściwymi władzami, instytucjami i organizacjami w celu realizowania 

statutowych zadań Stowarzyszenia 

h) pobieranie  składek członkowskich, 

i) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie godności Honorowego 

Członka Stowarzyszenia. 

 

 



 

§25 

1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzi 

Przewodniczący oraz 2-3 członków. 

2. Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) co najmniej raz w roku kontrolowanie działalności Zarządu, 

b) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wyników kontroli i wniosków z nich 

wynikających oraz żądanie wyjaśnień w sprawie  

    c)ocena projektu budżetu i bilansu 

   d) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

   e) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

        Członków  

   i) zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie Członków Zarządu.                   

 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby co najmniej raz w roku. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§26 

Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze 

Stowarzyszenia składają się: 

1. Składki członkowskie. 

2. Dotacje, subwencje, darowizny, zapisy, fundacje, dochody z działalności gospodarczej. 

3. Dochody z działalności statutowej. 

4. Środki pozyskane ze zbiórek publicznych. 

5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych. 

§27 

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i innych wymagają do swojej ważności podpisu 

dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub V-ce Prezesa. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ 

STOWARZYSZENIA 

§28 

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów 

przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób 

uprawnionych do głosowania 



 

3.  W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powoła 

komisję, która przeprowadzi proces likwidacji Stowarzyszenia. 

 


