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STATUT 

STOWARZYSZENIA 

 

„STOWARZYSZENIE V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

W BIELSKU-BIAŁEJ” 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-

Białej” - zwane dalej „Stowarzyszeniem”. 

 Ilekroć w niniejszym statucie używa się zwrotu „Szkoła”, należy przez to rozumieć  

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej. 

 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla: 

a) podejmowania działań wspierających działalność Szkoły i mających na celu 

dbanie o pozytywny wizerunek Szkoły w środowisku lokalnym; 

b) budowania wokół Szkoły społeczności absolwentów i pracowników Szkoły oraz 

wszelkich innych osób, którym bliskie są idee Szkoły; 

c) promowania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności  

w zakresie otoczenia opieką uczniów uzdolnionych w kierunku nauk ścisłych. 

 Siedzibą Stowarzyszenia jest Bielsko-Biała. Terenem działania Stowarzyszenia jest 

Rzeczpospolita Polska, przy czym dla realizacji swoich celów statutowych 

Stowarzyszenie może działać także na terenie innych państw. 

 Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. 

 Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych celach. 

 Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków. Do 

prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 Stowarzyszenie samodzielnie określa, w drodze stosownych uchwał: 

a) szczegółowe cele i programy działania, 

b) wewnętrzne struktury organizacyjne,  

c) nieobjęte niniejszym Statutem szczegółowe zasady jego działalności i organizacji. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

9. Cele Stowarzyszenia realizowane są na rzecz ogółu społeczności w obszarach: 

a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności wydawniczej – 

w szczególności w zakresie promowania nauk ścisłych (matematyka, 

informatyka, fizyka); 

b) promowania sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

c) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowania wypoczynku dzieci 

i młodzieży; 

d) kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

e) turystyki i krajoznawstwa; 

f) szkolnictwa wyższego; 

g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

h) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

i) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

j) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

k) promocji i organizacji wolontariatu. 

 

10. Stowarzyszenie realizuje założone cele w szczególności poprzez: 

a) organizowanie zjazdów, konferencji, odczytów, obozów, konkursów, olimpiad 

i szkoleń; 

b) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i warsztatów; 

c) współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych celach i zadaniach; 

d) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie wydawnictw oraz materiałów 

edukacyjnych i promocyjnych, 

e) przyznawanie stypendiów i nagród. 
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ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może 

być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

12. Dopuszcza się możliwość wstępowania do Stowarzyszenia cudzoziemców 

mieszkających poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

13. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

14. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: 

a) ukończyła 16 rok życia; 

b) złożyła deklarację członkowską na piśmie. 

15. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych na podstawie decyzji Zarządu 

Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej. 

16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

17. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie 

uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która 

wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Szkoły lub Stowarzyszenia. 

19. Przyjęcie w poczet członków honorowych następuje w drodze uchwały Walnego 

Zebrania Członków, wnoszonej pod głosowanie na wniosek co najmniej dziesięciu 

członków Stowarzyszenia. 

20. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia – 

z zastrzeżeniem punktu 23; 

c) udziału we wszelkich zebraniach, spotkaniach, wykładach, warsztatach czy 

imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie - z zastrzeżeniem punktu 23; 

d) zgłaszania Zarządowi wniosków co do bieżącej i przyszłej działalności 

Stowarzyszenia. 

21. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 
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22. Członkowie honorowi posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członkowie 

honorowi pozostają zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich. 

23. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członek 

wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może jednak brać 

udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. 

24. Korzystanie przez członków z dorobku czy majątku Stowarzyszenia, jak też udział  

w jakichkolwiek formach aktywności organizowanych przez Stowarzyszenie, 

pozostaje nieograniczone oraz ma charakter nieodpłatny, chyba że Zarząd 

Stowarzyszenia w uprzedniej uchwale określi w tym zakresie warunki odmienne, 

uzasadnione charakterystyką danego przedsięwzięcia. 

25. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu; 

b) wykluczenia przez Zarząd: 

1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

2. z powodu notorycznego uchylania się od brania udziału w pracach 

Stowarzyszenia, 

3. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia; 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; 

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

26. Od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia lub w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu 

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, składane w terminie 

14 (czternastu) dni od doręczenia uchwały Zarządu na piśmie. Uchwała Walnego 

Zebrania Członków podjęta wskutek wniesienia odwołania jest ostateczna.   

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

27. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków; 

b) Zarząd; 

c) Komisja Rewizyjna. 
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28. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu jawnym, o ile nie zostanie zgłoszony wniosek o inny tryb 

głosowania, podczas Walnego Zebrania Członków, bezwzględną większością głosów. 

29. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że 

postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

30. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym 

Zebraniu Członków biorą udział: 

a) członkowie zwyczajni i honorowi - z głosem stanowiącym; 

b) członkowie wspierający oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym. 

31. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

32. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Zawiadomienie o terminie i miejscu obrad Zarząd podaje do 

wiadomości wszystkich członków drogą elektroniczną na co najmniej 

14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Zebrania. 

33. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie:  

a) przez Zarząd z jego własnej inicjatywy; 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

c) na pisemny wniosek zgłoszony Zarządowi przez co najmniej 1/4 ogólnej liczby 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

34. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów, 

głosowanie jest jawne. 

35. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:  

a) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków, 

b) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten 

był podany w zawiadomieniu. 

36. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

b) uchwalanie zmian Statutu; 

c) wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia; 
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d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

f) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia; 

g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego; 

h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze; 

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

k) podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalenia i zmiany wysokości składek 

członkowskich i sposobu ich uiszczania przez członków Stowarzyszenia; 

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku; 

m) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych pod obrady, 

które nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 

 

ZARZĄD 

 

37. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie  

z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na 

zewnątrz. Członkowie Zarządu wykonują swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia 

nieodpłatnie. 

38. Zarząd składa się z minimum trzech osób, w tym prezesa i jednego wiceprezesa. 

Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków. W sytuacji,  

w której w ramach Zarządu dojdzie do równego rozdziału głosów w trakcie 

głosowania, decydujący jest głos Prezesa. 

39. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. 

40. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy  

w roku. 

41. Do kompetencji Zarządu należą: 

a) bieżąca realizacja celów Stowarzyszenia; 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

c) sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia i jego budżetu; 
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d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia; 

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków. 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

42. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

43. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób - przewodniczącego, zastępcy oraz 

sekretarza. 

44. 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. 

45. W sytuacji, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia uległby zmniejszeniu  

w czasie trwania kadencji, uzupełnienie tego składu może nastąpić w drodze 

kooptacji dokonywanej przez pozostałych członków organu, którego skład uległ 

zmniejszeniu. W tym trybie można jednak powołać nie więcej niż połowę składu 

organu. W innym wypadku zwołuje się Walne Zebrania Członków celem 

uzupełniającego wyboru członków władz Stowarzyszenia na czas do końca danej 

kadencji. 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

46. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a) z darowizn, spadków, zapisów; 

b) z dotacji i ofiarności publicznej; 
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c) ze składek członkowskich; 

d) z dochodów z działalności odpłatnej lub gospodarczej; 

e) z dochodu z własnego majątku. 

47. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd. 

 

ROZDZIAŁ VI 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

48. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

gospodarczą. 

49. Cały dochód osiągany przez Stowarzyszenie przeznaczone będzie na realizację celów 

statutowych. 

50. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia mogą być w szczególności: 

 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.B 

 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B 

 Wydawanie książek – PKD 58.11.Z 

 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z  

 Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z 

 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

51. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów 

(dwóch trzecich) w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

52. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 


