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zatwierdzony uchwałą Nr 9/III/2002 r.
Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia dnia 1 sierpnia 2002 r.
ze zmianami z dnia 25.11.2004
zatwierdzonymi uchwałą nr V/2004 Walnego
Zebrania
ze zmianami z dnia 25.02.2011
zatwierdzonymi uchwałą nr 3/VI/2011 Walnego
Zebrania
(tekst jednolity)

Lublin, maj 2011 r.

(Tekst jednolity)

STATUT
STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM i LICEUM
im. STANISŁAWA STASZICA
w LUBLINIE
(zatwierdzony uchwałą Nr 6/III/2002 r. Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia w dniu 16 marca 2002 r. z poprawkami
zatwierdzonymi uchwałą V/2004 Walnego Zebrania w dniu 25 listopada
2004 r., z poprawkami zatwierdzonymi uchwałą 3/VI/2011 Walnego
Zebrania w dniu 28 maja 2011r.)

Rozdział I. Postanowienia ogólne
Podstawą

prawną

działalności

Stowarzyszenia

Wychowanków

Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie, zwanym dalej
Stowarzyszeniem jest Statut, zasady którego stanowione są w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach tekst jednolity
(Dz.U. Nr 79 poz. 855 z 2001 r.).
§1
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną do działania na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach.
§2
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum
i Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju. Siedzibą
Stowarzyszenia jest miasto Lublin. Sekretariat Stowarzyszenia mieści się
w gmachu Szkoły pod adresem: 20-043 Lublin, Aleje Racławickie 26.
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§4
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracach społecznych członków, przy
udziale osób fizycznych i prawnych wspomagających i współdziałających ze
Stowarzyszeniem.
Rozdział II. Cele i sposoby realizacji zadań
§5
1) Celem Stowarzyszenia jest działalność kulturalno – oświatowa,
a szczególnie:
a) nawiązywanie i utrzymywanie stałych więzi koleżeńskich pomiędzy
wychowankami Szkoły,
b) kultywowanie i rozwijanie osiągnięć oraz wielowiekowej tradycji Szkoły,
c) promowanie dorobku i zasług Szkoły, jej najbardziej zasłużonych
nauczycieli i wychowanków, jak też samego Stowarzyszenia,
d) zachowanie pamięci o zasłużonych nauczycielach i wychowankach
Szkoły,
e) propagowanie edukacji i wychowania,
f) popieranie kultury fizycznej i sportu.
2) Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:
a) stałą współpracę z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, Radą
Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
b) udział w konferencjach, zjazdach oraz innych imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie Szkoły, jak np. z okazji
rozpoczynania i kończenia roku szkolnego, w obchodach Dnia Patrona
Szkoły, Dnia Edukacji Narodowej, w zjazdach klasowych, z okazji 50 –
lecia odnowienia świadectw dojrzałości itp.,
c) publikację informatora „STASZICAK”,
d) gromadzenie materiałów historycznych oraz biogramów zasłużonych
nauczycieli i wychowanków,
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e) działalność promocyjną Szkoły i Stowarzyszenia w sieci Internet,
w lokalnej prasie i radio,
f) organizowanie bądź współudział w działalności wydawniczej i publikatorskiej,
g) promowanie, wyróżnianie i nagradzanie najzdolniejszych uczniów, także
przy współpracy z powołanymi w tym celu Fundacjami,
h) opiekę nad grobami nauczycieli i wychowanków Szkoły,

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§6
1) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– zwyczajnych,
– honorowych,
– wspierających.
2) Członkiem zwyczajnym może być każdy wychowanek (wychowanka)
Szkoły im. Stanisława Staszica w Lublinie, bez względu na ilość lat
powiązania ze Szkołą, jeżeli uzna to za celowe, wypełni deklarację
członkowską i zobowiąże się wypełniać swoje statutowe powinności
względem Stowarzyszenia. Wychowanek ten (wychowanka) powinien
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw
publicznych.
3) Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.
4) Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w zjazdach, konferencjach, odczytach oraz innych imprezach
okolicznościowych organizowanych przez Stowarzyszenie, uczestniczenia w otwartych zebraniach Zarządu Stowarzyszenia.
5) Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
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a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej
przez Walne Zebranie Członków.
6) Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z szeregów członkowskich, wyrażonego na
piśmie zarządowi Stowarzyszenia,
b) skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z płatnością składek przez
okres 2-ch lat,
c) wykluczenia przez Zarząd za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub
w przypadku sądowej utraty praw obywatelskich,
d) członkowi wykluczonemu z podanych wyżej powodów przysługuje
prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, za
pośrednictwem Zarządu.
7) Członkami

honorowymi

Stowarzyszenia

zostają

wyróżniający

się

członkowie zwyczajni, którzy wykazali się szczególnymi zasługami dla
Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków,
na wniosek Zarządu. Członek honorowy zachowuje wszystkie prawa członka
zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
8) Członkiem

wpierającym

może

być

osoba

fizyczna

lub

prawna,

zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje wpłatę
składki

lub

wsparcie

finansowe

na

rzecz

statutowej

działalności

Stowarzyszenia. Pisemną ofertę z tego zakresu rozpatruje i przyjmuje Zarząd
Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający korzystają ze wszystkich praw przysługujących
członkom zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członek wspierający, będący osobą prawną może działać w Stowarzyszeniu
przez swojego przedstawiciela.
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Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§7
1) Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2) Kadencja w/w władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków uchwali głosowanie jawne.
3) Członkowie Władz Stowarzyszenia pełnią funkcje społecznie.
§8
1) Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków,
zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. Może być ono zwyczajne lub
nadzwyczajne.
2) Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się jeden raz w roku, a Walne
Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze – raz na 5 lat. O terminie i miejscu oraz
proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd
powiadamia członków na piśmie, w terminie na 14 dni przed zebraniem.
3) Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów,
przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie,
a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.
4) Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu
Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
c) udzielanie absolutorium Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
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d) wybór

Zarządu

Stowarzyszenia,

Komisji

Rewizyjnej

i

Sądu

Koleżeńskiego,
e) zatwierdzanie Statutu i regulaminów organizacyjnych Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, bądź wprowadzanie nowelizacji tych
dokumentów,
f) zatwierdzanie istotnych decyzji Zarządu, podejmowanych w trybie
doraźnym,

w okresie

pomiędzy

kolejnymi

Walnymi

Zebraniami

Członków,
g) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego na wniosek
Zarządu,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
i) zatwierdzanie preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia
w poszczególnych latach,
j) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu
o wykluczeniu z szeregów członkowskich,
k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
l) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania
Członków.
5) W Walnym Zebraniu Członków udział biorą z głosem stanowiącym:
– członkowie zwyczajni,
– członkowie honorowi,
oraz z głosem doradczym:
– członkowie wspierający,
– osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.
6) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy
Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/10 ogółu
członków Stowarzyszenia. Zebranie to zwołuje Zarząd Stowarzyszenia
w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku. Obraduje ono tylko nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
§9
7

1) Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi
Zebraniami Członków.
2) W skład Zarządu wchodzi 7 członków, wybranych podczas Walnego
Zebrania Członków, przy czym wybór prezesa Zarządu odbywa się
w pierwszej kolejności, w oddzielnym głosowaniu. Zarząd na swym
pierwszym posiedzeniu nowej kadencji,

wybiera

ze

swego grona

wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2a) Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe;
3) Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami
Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
c) ustalanie i realizowanie rocznych i wieloletnich planów działania, w tym
zadań merytorycznych i finansowo – księgowych, wynikających
z powziętych uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) opracowywanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedkładanie ich do
akceptacji Walnemu Zebraniu Członków,
e) przyjmowanie i skreślanie z rejestru członków zwyczajnych i wspierających,
f) wnioskowanie pod adresem Walnego Zebrania Członków kandydatów na
Honorowych Członków Stowarzyszenia,
g) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, wykonywanie
innych funkcji Stowarzyszenia w granicach obowiązującego prawa.
h) Podejmowanie doraźnych decyzji w zakresie uzupełniania składu władz
Stowarzyszenia tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
oraz innych istotnych decyzji. Decyzje te podlegają zatwierdzeniu przez
najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
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4) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jak raz na
kwartał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności przynajmniej 3-ch członków Zarządu. W razie równości głosów,
rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
W posiedzeniach zarządu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem
doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, zespołów
problemowych (komisji) oraz zaproszeni przedstawiciele dyrekcji Szkoły,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. W posiedzeniach otwartych
Zarządu mogą ponadto uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
zwyczajni, honorowi i wspierający.
5) W organizacyjnych ramach działalności Zarządu mogą być powołane
Komisje bądź zespoły robocze, dla spełniania właściwych funkcji
realizacyjnych, jak:
– Zespół Wydawniczy,
– Komisja Historyczna,
– inne w razie potrzeb.
§ 10
1) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest powoływana celem spełniania
funkcji kontrolnych nad działalnością Stowarzyszenia, w tym Zarządu
w zakresie merytorycznym i finansowo – księgowym.
2) Komisja Rewizyjna składa się z 4 – 5 członków, wybieranych przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz członkowie. Uchwały
Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 3 członków Komisji. W razie równości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego posiedzenia.
3) Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu organizacyjnego,
opracowanego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Walne Zebranie
Członków.
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4) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we
Władzach Stowarzyszenia, a także:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5) Stowarzyszenie z związku z prowadzoną działalnością statutową nie
przyjmuje płatności za towary w gotówce o wartości równiej lub
przekraczającej, wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000 euro.
§ 11
1) Sąd Koleżeński jest powoływany celem rozpatrywania i rozstrzygania
sporów wewnętrznych pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz między
członkami Stowarzyszenia a jego władzami.
2) Sąd Koleżeński składa się z 4-ch sędziów, w tym przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego, sekretarza

i członka zespołu sędziowskiego.

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykła większością głosów składu
orzekającego, przy czym rozstrzygający jest głos prowadzącego.
3) Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin organizacyjny, opracowany
przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie członków.
4) Sąd Koleżeński dąży przede wszystkim do polubownego załatwienia sprawy.
W przypadku innego rozstrzygnięcia stosuje się kary:
- zwrócenie uwagi
- udzielenie upomnienia.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronom odwołanie do
najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem
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Zarządu, przy czym termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od daty
ogłoszenia orzeczenia.
Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 12
1) Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.
2) Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
– wpływy ze składek członkowskich,
– dotacje, subwencje i zapisy,
– fundacje i sponsoring,
– inne wpływy z działalności, np. sprzedaż wydawnictw, informatorów itp.
3) do dysponowania majątkiem ruchomym i obrotowym Stowarzyszenia
uprawniony jest kolegialnie Zarząd Stowarzyszenia, przy czym wymagane
podpisy na dokumentach składają dwaj spośród trzech uprawionych
członków Zarządu, w tym obowiązkowo prezes lub wiceprezes.
4) Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów
Stowarzyszenia określonych w niniejszym Statucie. Zabrania się w
szczególności:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w 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, zwanych dalej „osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
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stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) 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 to wykorzystanie bezpośrednio wynika z
celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Rozdział VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 13
1) Zmianę Statutu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia większością 3/4 głosów uprawionych do głosowania.
2) Uchwałę

o

rozwiązaniu

nadzwyczajne

Walne

Stowarzyszenia

Zebranie

podejmuje

Członków

zwyczajne

większością

3/4

lub

głosów

uprawionych do głosowania.
3) Likwidatorem Stowarzyszenia, na podstawie własnej uchwały jest Zarząd
Stowarzyszenia, a indywidualnie wszyscy jego członkowie. W razie
rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, wyznacza on likwidatora z urzędu.
4) Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przekazuje się na cel określony
w uchwale

Walnego

Zebrania

Członków,

dotyczącej

likwidacji

Stowarzyszenia.
5) Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywane są z majątku likwidowanego
Stowarzyszenia.
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Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 14
We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają
zastosowanie ogólne przepisy prawne, dotyczące poszczególnych zaistniałych
przypadków.

Prezes Zarządu Zbigniew Smutek

Marek Chodowski – sekretarz
Leszek Roman – skarbnik
Dorota Goszczycka – członek
Janusz Łomża - członek
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