STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SP 29 W OLSZTYNIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut;
2. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć „Stowarzyszenie Przyjaciół SP 29 w
Olsztynie”
3. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 29 im. Jana Liszewskiego w
Olsztynie
4. Uchwale – należy przez to rozumieć wewnętrzny akt prawny podjęty przez kolegialne
organy Stowarzyszenia w trybie ustalonym w ustawie lub Statucie;
5. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach, Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.;
6. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół SP 29 w
Olsztynie
§2
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Przyjaciół SP 29 w Olsztynie”.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.
§3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn.
§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
§5
Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
§6
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§7
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§8
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§9
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników, którymi mogą być
członkowie Stowarzyszenia.
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3. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zatrudnieniu innych osób
nie będących członkami Stowarzyszenia.
§10
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem
o cechach niezarobkowych.
§11
Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i logo zgodnie z obowiązującymi przepisami.
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§12
Celem Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego uczniów Szkoły
2) wspieranie nauczycieli Szkoły i rodziców uczniów w realizacji zadań na rzecz rozwoju
uczniów
3) pozyskiwanie środków finansowych pochodzących ze składek, darowizn, funduszy, w
tym europejskich, na realizację zadań wynikających z celów Statutu Stowarzyszenia.
4) integrowanie środowiska lokalnego wokół spraw związanych z edukacją uczniów
Szkoły i ich wychowaniem.
§13
Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:
1) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych,
sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochrona zdrowia i środowiska przy
udziale uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego.
2) organizowanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i grup wsparcia
dla uczniów i ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym lub sprawiających problemy wychowawcze.
3) wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wybitnie
uzdolnionych lub niepełnosprawnych.
4) organizację wycieczek szkolnych, wyjazdów edukacyjnych, turystycznych i
wakacyjnych, obozów i „zielonych szkół”.
5) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ich udziału w konferencjach
i szkoleniach.
6) poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia.
7) gromadzenie środków finansowych z opłat członkowskich oraz dobrowolnych wpłat.
8) tworzenie własnego systemu stypendialnego, fundowanie stypendiów naukowych
i socjalnych.
9) współpracę z samorządem terytorialnym w realizacji zadań Stowarzyszenia, w tym
związanych z pomocą społeczną.
10) współdziałanie z władzami, instytucjami organizacjami pokrewnymi oraz
stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
11) prowadzenie działalności wychowawczej.
12) ścisłe współdziałanie z Organami Szkoły: Dyrektorem, Radą Rodziców, Radą
Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.
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13) podejmowanie, w ramach obowiązującego prawa, wszelkich przedsięwzięć związanych
z rozwojem działalności Szkoły i realizacji jej zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
14) prowadzenie i wspieranie indywidualnego i instytucjonalnego procesu nauczania,
wychowania, opieki.
15) nawiązywanie współpracy krajowej i międzynarodowej z innymi podmiotami, które
będą chciały wspierać działalność statutową Stowarzyszenia.
§14
1. Cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód przeznaczony jest na działalność
Statutową.
2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
1.
2.
3.
a)
b)
c)

§15
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z zastrzeżeniem ust. 2.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Członkami stowarzyszenia mogą być osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:
mają pełną zdolność do czynności prawnych,
nie są pozbawione praw publicznych,
wyrażą gotowość wstąpienia do Stowarzyszenia i złożą deklarację członkowską wraz z
pozytywną opinią czterech członków Stowarzyszenia
§16

Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§17
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
deklarację członkowską na piśmie, oraz przedstawi pozytywną opinię czterech
członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.
3. Członkiem zwyczajnym i wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na
podstawie uchwały Zarządu.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 8
członków Stowarzyszenia.
§18
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
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c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

organizowanych

przez

§19
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składki
§20
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego (chyba że członek honorowy jest jednocześnie członkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia), mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
statutowych Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie
zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§21
Członkowie Stowarzyszenia pełnią wszystkie funkcje z wyboru honorowo.
1.
1)
2)

3)
4)
2.

§22
Utrata członkostwa następuje na skutek:
dobrowolnego wystąpienia członka Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) z powodu nieopłacenia składki w roku poprzedzającym rok rozpatrywania sprawy i
po uprzednim przypomnieniu o konieczności opłaty składki skierowanym drogą
mailową,
d) na pisemny umotywowany wniosek trzech członków Stowarzyszenia
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§23

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
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§24
1. Walne Zebranie Członków wybiera pozostałe władze Stowarzyszenia. Walne Zebranie
może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
1.
2.
a)
b)

§25
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi (jeśli nie są jednocześnie
członkami zwyczajnymi).

§26
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwyczajne odbywa się raz w roku
i zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia. O terminie i miejscu obrad Zarząd
zawiadamia wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania
pocztą elektroniczną.
3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie Członków rozpoczyna się w oznaczonym przez Zarząd miejscu, dniu i
godzinie.
5. W przypadku, gdy w momencie rozpoczęcia Zebrania nie ma obecnych członków
stanowiących quorum, Zarząd podejmuje decyzję o zwołaniu Zebrania w drugim
terminie, nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie Zebrania i nie później,
niż siódmego dnia.
6. Walne Zebranie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim
terminie – bez względu na liczbę obecnych.
§27
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
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l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
ZARZĄD
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.

§28
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
Zarząd składa się z 5 osób - Prezesa i członków Zarządu.
Prezes Zarządu jest wybierany w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie Członków.
Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka
Zarządu.
Prezes Zarządu i każdy z pozostałych członków Zarządu lub cały Zarząd może ustąpić
przed upływem swojej kadencji z własnej inicjatywy bądź na żądanie Walnego Zebrania
Członków. Rezygnację składa się Walnemu Zebraniu Członków, a w okresie między
Zebraniami Zarząd zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie w celu przyjęcia rezygnacji i
powołania nowego składu Zarządu.
W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu, Zarządowi przysługuje
prawo do kooptacji, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 2
członków.
W wyniku rezygnacji prezesa Walne Zebranie Członków wybiera nowego prezesa, a w
okresie między zgromadzeniami Zarząd powierza wybranej osobie pełnienie
obowiązków prezesa do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
§29
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
Uchwały Zarządu mogą być podejmowane drogą elektroniczną.
§30

Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.

6

KOMISJA REWIZYJNA
§31
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego oraz dwóch członków
komisji.
§32
1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega
Zarządowi.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania
Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§33
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§34
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2.
3.
4.
5.

§35
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i ofiarności publicznej,
wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia),
środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
środków otrzymanych od sponsorów.
Składki członkowskie powinny być opłacane do końca pierwszego kwartału każdego
roku.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
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6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§36
Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność nie obejmuje:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo 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, zwanej
dalej „osobami bliskimi|”.
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów 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) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia.
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia.
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§37
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim
terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
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