Statut
Stowarzyszenia Absolwentów
i
Przyjaciół
Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego
w Proszowicach

I. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenia
Absolwentów
i
Przyjaciół
Zespołu
Szkół
im.
Bartosza
Głowackiego
w Proszowicach
§2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą
jego władz - Proszowice, Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego ul. 3 Maja 107.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
lub zrzeszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania, na warunkach określonych
w ich statutach i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami).
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Stowarzyszenie Absolwentów i
Przyjaciół Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

Cele i sposoby działania
§6
1. Celem stowarzyszenia jest:
1) Skupienie absolwentów Zespołu Szkół i przyjaciół szkoły zainteresowanych
utrzymaniem kontaktów z placówką, kultywowanie pamięci i tradycji szkoły.
2) Utrzymanie łączności absolwentów ze szkołą i jej władzami dla współpracy nad
stałym jej rozwojem i pielęgnowaniem całokształtu tradycji związanych ze szkołą.
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3) Udzielanie aktywnej pomocy szkole w organizacji nauki, dydaktyki i wychowania.
Pozyskiwanie funduszy na rozwój placówki.
4) Utrzymywanie i poszerzanie kontaktu absolwentów poprzez wymianę informacji o
ich działalności oraz osiągnięciach zawodowych, naukowych.
5) Promowanie i realizowanie atrakcyjnych i nowatorskich programów pracy z dziećmi
i młodzieżą.
6) Działalność edukacyjno-szkoleniowa.

2.Celami statutowymi Stowarzyszenia są również inne działania ze sfery zadań publicznych w
zakresie:
1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3) Działalności charytatywnej.
4) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5) Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego.
6) Ochrony i promocji zdrowia.
7) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
8) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
9) Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
10) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
11) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
12) Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej.
13) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
14) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
15) Wypoczynku dzieci i młodzieży.
16) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
17) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
18) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
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19) Turystyki i krajoznawstwa.
20) Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
21) Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
22) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji.
23) Ratownictwa i ochrony ludności.
24) Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą.
25) Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
26) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
27) Promocji i organizacji wolontariatu.
28) Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
29) Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
30) Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
31) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.
32) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współdziałanie z władzami szkoły, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia.
2. Gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach.
3. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność
kulturalną, rekreacyjną, towarzyską.
4. Prowadzenie działalności publikacyjno – informacyjnej.
5. Tworzenie funduszów dla potrzeb działalności stowarzyszenia i wspierania bieżącej
działalności szkoły.
6. Prowadzenie szkół na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół.
7. Prowadzenie punktu przedszkolnego, przedszkola, grupy lub zespołu.
8. Prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
9. Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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10. Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów,
szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa.
11. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych
12. Tworzenie lokalnego systemu stypendialnego.
13. Organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw.
14. Podejmowanie innych działań zgodnych z prawem w ramach działalności statutowej,
jakie okażą się celowe dla rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

§8
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jego celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezpośrednio
lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne.
2. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga każdorazowo decyzji walnego zebrania
członków w drodze uchwały
3. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Stowarzyszenie organizuje i
kieruje Zarząd, wydzielonymi jednostkami kierują ich dyrektorzy powołani przez Zarząd.
4. Stowarzyszenie może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie działalności pożytku
publicznego i wolontariatu.
5. Stowarzyszenie może także wykonywać działalność w sferze pożytku publicznego nie
pobierając wynagrodzenia za świadczone usługi.
6. Decyzję, co do płatnego lub nieodpłatnego realizowania konkretnych przedsięwzięć z
zakresu działalności pożytku publicznego każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze
uchwały.

Członkowie stowarzyszenia
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
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§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski lub
cudzoziemiec (także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej), który ukończył Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach i
wyraził chęć współpracy i przynależności w Stowarzyszeniu oraz złożył własnoręcznie
podpisaną deklarację członkowską.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która deklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową
lub organizacyjną.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła wybitny wkład
w rozwój i działalność Stowarzyszenia.

§ 11
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12
Nadanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania
Członków na wniosek Zarządu.
§ 13
Każdy członek zwyczajny posiada:
1. Czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia.
2. Prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
3. Prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

§ 14
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele.
2. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15
1. Każdy członek wspierający, będący osobą fizyczną, posiada:
a) Czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia.
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b) Prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
c) Prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

2. Każdy członek wspierający, będący osobą prawną, posiada:
a) Prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
b) Prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

§ 16
Członek wspierający jest zobowiązany:
1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele.
2. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 17
Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie i posiadają głos doradczy we władzach Stowarzyszenia.

§ 18
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi.
2. Wykluczenia przez Zarząd:
a) w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy;
c) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3. Śmierci członka.
4. Od decyzji wydanej w trybie paragrafu 18 pkt. 2 przysługuje prawo odwołania się,
złożonego za pośrednictwem Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Osoby, które wystąpiły lub zostały skreślone mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie nie
wcześniej niż po upływie jednego roku od daty wystąpienia lub skreślenia, natomiast
osoby skreślone z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu, po upływie okresu
kary.
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IV. Władze stowarzyszenia
§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.
d) Sąd Koleżeński
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie wszystkich władz pełnią swoje funkcje honorowo.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą należeć tylko do jednego z tych
gremiów.
§ 20
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 21
1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 24 miesiące.

3.

O terminie, miejscu, trybie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd
zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed zwołaniem
Zgromadzenia.

4.

Zarząd ma obowiązek zwołać dodatkowe Walne Zgromadzenie Członków na pisemny
uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub jeśli otrzyma taki wniosek poparty przez
30% członków Stowarzyszenia. Zgromadzenie musi być zwołane w ciągu 1 miesiąca od
daty otrzymania wniosku.

5.

W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczy co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może
być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować i
podejmować uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uczestników, za
wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym statucie.

6.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
członkowie wspierający będący osobami fizycznymi oraz z głosem doradczym
członkowie wspierający będący osobami prawnymi, członkowie honorowi i zaproszeni
goście.

7.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
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a)

Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.

b)

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

c)

Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

d)

Udzielanie absolutorium
Rewizyjnej.

e)

Wybór w głosowaniu tajnym Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz
Komisji Rewizyjnej.

f)

Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

g)

Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji.

h)

Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego.

i)

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia.

j)

Powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie
odwołań od jego orzeczeń.

k)

Podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych przez członków.

l)

Uchwalanie zmian statutu.

m)

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku.

n)

Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej.

ustępującemu

Zarządowi

na

wniosek

Komisji

§ 22
1. Zarząd składa się z Prezesa oraz 4 do 6 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, wybierając ze swego grona
Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, poza
sytuacjami zaciągania zobowiązań majątkowych, które reguluje § 27 pkt. 2.
b) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz
wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
c) uchwalanie regulaminów
wewnętrznych.

działalności

Zarządu

oraz

innych

regulaminów

d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o
nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
e) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
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f) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
g) Zatrudnianie pracowników niezbędnych do realizacji celów statutowych
4. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub Sekretarz Zarządu przynajmniej
raz na półrocze.
5. Prezes Stowarzyszenia Sekretarz Zarządu obowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na
żądanie co najmniej 3 jego członków.
6. Uchwały Zarządu są ważne gdy zostaną uchwalone zwykłą większością głosów, przy
udziale w głosowaniu co najmniej połowy składu Zarządu.
7. Członkowie Zarządu nie mogą zasiadać w Komisji Rewizyjnej.

§ 23
1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie, którzy w ciągu miesiąca od daty wyboru spośród siebie wybierają
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz.
3. U chwały Komisji Rewizyjnej są ważne gdy zostaną uchwalone zwykłą większością
głosów.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia.
b) Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
c) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
d) Kontrola i usprawnianie pracy Zarządu.
e) Wystąpienie do Zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądać
wyjaśnień.
§ 24
1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami
Zarządu ani Komisji rewizyjnej.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka
Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i
skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego
wniosku w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.
4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości
wszystkich członków.
5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego
Walnego Zgromadzenia.
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6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 25
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §19 pkt. 1
podpunkt a,b,c w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze
ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

V. Majątek stowarzyszenia
§ 26
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
a) Składek członkowskich.
b) Dotacji i darowizn.
c) Spadków i zapisów.
d) Ofiarności publicznej.
e) Wpływów z prowadzonej działalności statutowej (dochody z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia).
f) Wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
g) Praca członków Stowarzyszenia.
2. Zobowiązania majątkowe podejmują wspólnie: Prezes Zarządu i Skarbnik, na podstawie
upoważnienia nadanego im uchwałą Zarządu.

§ 28
Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nie obciążony.
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VI. Postanowienia końcowe
§ 29
1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością
głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 30
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowania przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.

VII. Postanowienia przejściowe
§ 31

Traci moc statut Stowarzyszenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 22.10.
2005r.

§ 32

Niniejszy statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie w dniu
23.01.2012 r.
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