--------------------------------------------------------------------STATUT
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida

--------------------------------------------------------------------TEKST JEDNOLITY – STAN PO ZMIANACH W DNIU 18.03.16

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Stowarzyszenie nosi nazwę - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum
Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie, zwane jest dalej
„Stowarzyszeniem”.

2.

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej – Absolwenci i Przyjaciele
„Norwida”.
§2

1.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia
7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. nr 20, poz. 104, z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.

2.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i zagranica, zaś siedzibą
Stowarzyszenia jest Wyszków.
§4
1.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.

2.

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.
§5

Stowarzyszenie może używać odznak, logotypów i pieczęci na zasadach określonych w swoim
wewnętrznym regulaminie.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§6
1.

Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz społeczności związanej z I Liceum
Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie a w szczególności:
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a)

integracja absolwentów, uczniów, pracowników, byłych pracowników i sympatyków
I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida Wyszkowie,

b)

ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego i aktywnego trybu życia,

c)

działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,

d) promocja i rozwój wiedzy o twórczości C. K. Norwida oraz o I Liceum
Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida Wyszkowie,
e) promocja i popularyzacja I Liceum Ogólnokształcąceg, im. C. K. Norwida,
f) wspieranie materialne i organizacyjne I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida,
g) wspieranie rozwoju talentów wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, im. C. K.
Norwida,
h) działalność kulturalna oraz w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

2.

Cele Stowarzyszenia są realizowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
§7

Sposobami i środkami realizacji celów statutowych Stowarzyszenia są w szczególności:
1. Stworzenie i organizacja forum wymiany doświadczeń
a) inicjowanie i opiniowanie rozwiązań organizacyjnych i prawnych wspierających
funkcjonowanie I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie,
b)

prowadzenie badań na temat praktyk i standardów spędzania wolnego czasu i
inicjowanie zachowań w tym zakresie,

c)

organizowanie kontaktów członków i sympatyków Stowarzyszenia, w tym także ze
społecznością lokalną, poprzez spotkania tematyczne, imprezy, wystawy, zjazdy,
bale, koncerty, dyskoteki, konkursy, rajdy lub inne platformy komunikacji,

d)

prowadzenie działalności szkoleniowej,

e)

prowadzenie działalności informacyjnej i propagatorskiej w zakresie kultury,
oświaty, wychowania i tradycji,

f)

współpraca z podobnymi, zagranicznymi i krajowymi organizacjami zrzeszającymi
absolwentów lub uczniów szkół działającymi na rzecz rozwoju integracji
absolwentów i uczniów,

g) działalność wydawnicza, wystawiennicza i prasowa;
h) współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,
kierowanie do nich postulatów,
i) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej,
j) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej,
k) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
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§8
1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być w szczególności:
a) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1.
b) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2.
c) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.3.
d) Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5.
e) Pozaszkolne formy edukacji PKD 72.2.
f) Reklama PKD 73.1.
g) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.2.
h) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką PKD 90.0.
i) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.2.
j) Działalność związana ze sportem PKD 93.1.
k) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.1.
l) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.4.
m) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach PKD 47.5.
n) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6.
o) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.7.
p) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach PKD 47.8.
q) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD
47.9.
r) Pozostała działalność profesjonalna,
niesklasyfikowana PKD 74.9.

naukowa

i

techniczna,

gdzie

indziej

W każdym z wyżej wymienionych przypadków działalność gospodarcza Stowarzyszenia będzie
związana z realizacją celów Stowarzyszenia.
3.

Podjęcie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie może nastąpić wyłącznie na
podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków i tylko po uzyskaniu wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, przy czym osoba
prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.

członków zwyczajnych;

2.

członków wspierających;

3.

członków honorowych.
§ 11

1.

2.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych,
która:
a)

złożyła deklarację członkowską,

b)

uiściła składki za cały rok,

c)

uzyskała rekomendację 3 (trzech) członków zwyczajnych stowarzyszenia.

Cudzoziemcy, niezależnie od posiadania miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być członkami Stowarzyszenia na takich samych
zasadach jak obywatele polscy.
§ 12

1.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w
Stowarzyszeniu poprzez właściwie umocowanego przedstawiciela.

2.

Członkiem honorowym może być osoba prawna lub osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.

3.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,
na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej. Ubiegający się o członkostwo jest
zobowiązany do udzielenia, na prośbę Zarządu, wszelkich informacji koniecznych do
rozpoznania wniosku o członkostwo.
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4.

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu po
wyrażeniu zgody przez osobę zainteresowaną.
§ 13

1.

2.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma:
a)

czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborach do wszystkich organów
Stowarzyszenia;

b)

prawo uczestniczenia i głosowania podczas Walnego Zebrania Członków oraz
wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących
działalności Stowarzyszenia;

c)

prawo uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia;

d)

prawo uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a)

przestrzegania Statutu oraz przyjętych regulaminów
Stowarzyszenia, jeżeli są one zgodne ze Statutem;

i

uchwał

organów

b)

regularnego opłacania składek i uczestniczenia w pracach na rzecz Stowarzyszenia;

c)

uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 14

1.

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszelkich formach działania służących
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członek wspierający nie ma czynnego i
biernego prawa wyborczego.

2.

Członek honorowy ma takie same prawa i obowiązki jak członek wspierający
Stowarzyszenia.
§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a)

rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

b)

śmierci osoby fizycznej, utraty osobowości prawnej lub likwidacji osoby prawnej;

c)

skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą
składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy;

d)

wykluczenia przez Zarząd ze Stowarzyszenia z powodu podjęcia przez członka
działań niezgodnych ze Statutem lub przyjętymi regulaminami i uchwałami organów
Stowarzyszenia, jeżeli są one zgodne ze Statutem, lub też z powodu działania na
szkodę Stowarzyszenia.
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2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt c) o ustaniu członkostwa decyduje Zarząd w formie
uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia zainteresowanemu złożenie
wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
3. Członek skreślony z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zawiadomienia o uchwale Zarządu w
tym przedmiocie. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków, a do czasu jego rozpatrzenia członkostwo w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu.
Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA I JEGO ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA
§ 16
Organami Stowarzyszenia są:
1.

Walne Zebranie Członków,

2.

Zarząd,

3.

Komisja Rewizyjna.
§ 17

1.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

2.

Każdy z ww. organów jest powoływany przez Walne Zebranie Członków na wspólną
kadencję w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

3.

Odwołanie członka lub członków ww. organów następuje na zasadach określonych w ust.
2.

4.

Mandat członków organów Stowarzyszenia wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego
Walnego Zebrania Członków w ostatnim roku kalendarzowym trwania kadencji. Mandat
wygasa również z chwilą ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
§ 18

1.

W przypadku rezygnacji lub odwołania członka organu Stowarzyszenia
lub ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu w czasie trwania kadencji, skład osobowy
właściwego organu jest uzupełniany w drodze wyboru uzupełniającego na zasadach
określonych w § 17 ust. 2.

2.

Kadencja członków organu wybranych w wyborach uzupełniających kończy się z
upływem kadencji danego organu.
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Walne Zebranie Członków
§ 19
1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem § 14.

4.

Każdy uprawniony do głosowania ma 1 (jeden) głos.
§ 20

1.

Sprawy, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, należą do
kompetencji Walnego Zebrania Członków.

2.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a)

uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;

b)

uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia;

c)

powoływanie i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia w głosowaniu
tajnym;

d)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia;

e)

udzielanie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w głosowaniu tajnym;

f)

podejmowanie uchwał w przedmiocie nadania lub pozbawienia tytułu członka
honorowego;

g)

ustalanie wysokości składek członkowskich;

h)

podejmowanie uchwał w przedmiocie podjęcia lub zakończenia prowadzenia przez
Stowarzyszenie działalności gospodarczej oraz co do zakresu takiej działalności;

i)

podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia
jego majątku.
§ 21

1.

Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

2.

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium,
z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

3.

Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością głosów, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących
w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

4.

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd listem poleconym lub pocztą
elektroniczną (na pisemny wniosek członka) – na adres wskazany przez członka. W ten

składające

się
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sam sposób Zarząd informuje o miejscu, terminie i porządku obrad z co najmniej 14dniowym wyprzedzeniem.
5.

O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków
zwołanego w pierwszym terminie zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Dla
ważności uchwał Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie, w
przypadku braku kworum wskazanego w zdaniu pierwszym, wymagana jest obecność co
najmniej trzech członków.
§ 22

1.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, jeden raz w roku, w terminie do
końca czerwca każdego roku kalendarzowego.

2.

Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli
Zarząd nie uczyni tego w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3.

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
a)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia;

b)

udzielanie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków;

c)

inne sprawy ujęte w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 23

1.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a)

z własnej inicjatywy;

b)

na żądanie Komisji Rewizyjnej;

c)

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

2.

Żądanie lub wniosek, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać proponowany porządek
obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

3.

Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania żądania lub wniosku, o których mowa w ust. 1. Zarząd jest
zobowiązany uwzględnić zaproponowany we wniosku lub żądaniu porządek obrad.

4.

Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na żądanie Komisji
Rewizyjnej w terminie, o którym mowa w ust. 3, Komisja Rewizyjna może zwołać je
samodzielnie. Postanowienia § 21 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

5.

Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

6.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach
objętych porządkiem obrad.
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Zarząd
§ 24
1.

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności
Stowarzyszenia, zgodnie z prawem, niniejszym Statutem i uchwałami Walnego Zebrania
Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz.

2.

Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

3.

Zarząd liczy od 2 do 5 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia.

4.

Prawo do reprezentowania Stowarzyszenia przysługuje dwóm członkom Zarządu
działającym łącznie.

5.

Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

6.

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:
1.

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;

2.

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

3.

reprezentacja Stowarzyszenia wobec osób trzecich;

4.

zwoływanie Walnego Zebrania Członków i proponowanie porządku obrad;

5.

podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania do i wykluczania ze Stowarzyszenia lub
skreślania z listy jego członków;

6.

składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności;

7.

występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie tytułu członka
honorowego po uzyskaniu zgody zainteresowanej osoby,

8.

utworzenie i organizacja biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie pracowników.

Komisja Rewizyjna
§ 26
1.

Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków wybieranych spośród członków
Stowarzyszenia niebędących członkami Zarządu.

3.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie
Członków.
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4.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, w obecności co
najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów, chyba
że Statut stanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.

Na podstawie swojej uchwały, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w
głosowaniu tajnym.
§ 27

1.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a)

kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;

b)

występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi;

c)

przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium członkom Zarządu;

d)

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa
głosu.

3.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków organów i pracowników
Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych
przez nią spraw.
§ 28

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 29
1.

2.

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a)

składki członkowskie;

b)

darowizny, zapisy i spadki;

c)

wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, w
tym działalności gospodarczej oraz dochody z majątku Stowarzyszenia);

d)

dotacje;

e)

ofiarność publiczna.

Składki członkowskie powinny być opłacane corocznie, do końca pierwszego kwartału
każdego roku kalendarzowego za dany rok.
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3.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę
z obowiązującymi przepisami.

finansową

oraz

rachunkowość

4.

Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

5.

Zgody Walnego Zebrania Członków wymagają następujące czynności zarządu majątkiem:

zgodnie

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce;
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;
d) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości większej niż
10.000 (dziesięć tysięcy) złotych lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego
tę wartość.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 30
1.

Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego
Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.

2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób prowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35

W sprawach nieuregulowanych w Statucie odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).
ZARZĄD:
Władysław Klimaszewski

_______________________________
Elżbieta Borzymek

_______________________________
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