STATUT
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STEFANA śEROMSKIEGO W śYRARDOWIE
„NASZ CZERWONIAK”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem osób
wyraŜających wolę krzewienia i utrzymywania więzi koleŜeńskich wśród wychowanków i przyjaciół Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana śeromskiego w śyrardowie, zainteresowanych wszechstronnym rozwojem
młodego człowieka, ucznia tej szkoły i rozwijaniem kompetencji zawodowych nauczycieli oraz innych osób
współpracujących z młodzieŜą a takŜe wspieraniem rozwoju placówki.
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW i PRZYJACIÓŁ LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im Stefana śeromskiego w śyrardowie „Nasz Czerwoniak”, zwane
w dalszych postanowieniach niniejszego statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie moŜe uŜywać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Nasz Czerwoniak”.
3. Stowarzyszenie uŜywa pieczęci, odznak i znaku graficznego według wzorów zatwierdzonych przez
Walne Zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia
swoich działań związanych z realizacją celów statutowych moŜe zatrudniać pracowników
i wolontariuszy.
5. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów
członków oraz osób korzystających z jego pomocy.
§ 2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie moŜe prowadzić działania poza granicami kraju,
na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto śyrardów
§ 4.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane na czas nieograniczony.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 5.
1. Celem Stowarzyszenia jest:
Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju placówki i wszystkich podmiotów w niej działających ,
w szczególności :
Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i wychowawczej zwłaszcza
w zakresie inicjowania, wspierania moŜliwości organizacji i samej realizacji roŜnego typu przedsięwzięć
o wyŜej określonym charakterze, na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieŜy, ale takŜe na rzecz
rozwoju kompetencji kadry tej szkoły i innych pracowników realizujących cele statutowe stowarzyszenia
w podejmowanych przez nie działaniach. Celem stowarzyszenia jest równieŜ rozwijanie bazy materialnej
placówki oraz promocja jej, jak i wychowanków oraz przyjaciół pracujących na jej rzecz, ponadto
wspieranie rozwoju uczniów o szczególnych potrzebach. Celem stowarzyszenia jest równieŜ
popularyzowanie w placówce i w środowisku ciekawych idei słuŜących rozwojowi oświaty, edukacji
i osobistemu rozwojowi uczniów jak i kadry nauczycielskiej.
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2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zrzeszanie osób fizycznych i prawnych akceptujących Statut Stowarzyszenia,
2) współpracę z samorządem terytorialnym, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi, politycznymi
i zawodowymi,
3) współpracę z organizacjami i instytucjami naukowymi, kulturalnymi, artystycznymi i innymi,
4) promowanie osiągnięć szkoły i jej zasłuŜonych wychowanków oraz pracowników i przyjaciół,
5) prowadzenie działalności wydawniczej, słuŜącej realizacji celów statutowych,
6) organizację imprez naukowych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i innych związanych
z realizacją celów statutowych,
7) sponsorowanie nagród laureatom organizowanych konkursów, zasłuŜonym działaczom
Stowarzyszenia,
8) sponsorowanie stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych,
9) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i jej otoczenia,
10) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze filantropijnym, słuŜących pozyskaniu środków
materialnych dla rozwoju szkoły.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 6.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna, będąca Absolwentem lub
Przyjacielem Liceum Ogólnokształcącego im Stefana śeromskiego w śyrardowie, wyraŜająca wolę
współudziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje osoba, która wypełni i podpisze deklarację członkowską.
3. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd o przyjęciu.
4. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

1)
2)
3)
4)
5)

§ 7.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
brać udział w Walnym Zebraniu,
wybierać i być wybieranym do wszystkich organów zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
uzyskiwać wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia o ich działalności,
korzystać z wyposaŜenia Stowarzyszenia, ulg i przywilejów zapewnianych przez władze Stowarzyszenia.

§ 8.
1. Członkiem honorowym moŜe być osoba fizyczna zasłuŜona dla rozwoju szkoły lub dla rozwoju
i realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby
uhonorowanej.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4. Członek honorowy ma prawo do niepłacenia składek członkowskich.
§ 9.
1. Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością stowarzyszenia
i wyraŜająca gotowość udzielania mu pomocy.
2. Nabycie członkostwa następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd
Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający nie posiada czynnego ani biernego prawa głosu, posiada natomiast prawo głosu
doradczego.
4. Członek wspierający ma prawo brania udziału we wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia.
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3)
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6)

§ 10.
KaŜdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
realizować cele Stowarzyszenia,
brać udział w pracach Stowarzyszenia,
opłacać składki członkowskie, chyba, Ŝe niniejszy statut stanowi inaczej,
przyczyniać się do pomnaŜania dorobku Stowarzyszenia.
§ 11.

1. Członkostwo ustaje wskutek:
1) śmierci członka,
2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
3) wykreślenia z listy członków.
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków moŜe nastąpić, jeŜeli członek nie spełnia
ustawowych wymagań albo zalega z płatnością składek i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia,
z powodu działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania postanowień statutu.
3. Uchwały w sprawach członkowskich podejmuje Sąd KoleŜeński. Od uchwał członek moŜe złoŜyć
odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni.
Rozdział IV
Struktura i władze Stowarzyszenia
§ 12.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd KoleŜeński.
2. W przypadku wystąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, w oparciu o liczbę
uzyskanych głosów. w wypadku braku lub niewystarczającej liczby wybranych kandydatów, ogłasza się
wybory uzupełniające.
3. JeŜeli liczba członków czynnych Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, Walne Zebranie moŜe zostać
zastąpione uchwałą przez zebranie delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego Zebrania.
4. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu KoleŜeńskiego wybierani są zwykłą większością
głosów przez walne zebranie w głosowaniu tajnym, chyba, Ŝe Walne Zebranie postanowi inaczej.
5. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu KoleŜeńskiego i delegatów trwa 5 lat. Jeśli Walne Zebranie
nie wybierze w wyznaczonym terminie członków któregokolwiek organu władzy Stowarzyszenia, ich
kadencja zostaje przedłuŜona automatycznie o kolejne 5 lat.
6. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
§ 13.
1. NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia po zweryfikowaniu
kaŜdorazowo przed upływem kadencji liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 14.
Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜy:
1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej
i Sądu KoleŜeńskiego,
3) udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
5) wybór oraz odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu KoleŜeńskiego,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Stowarzyszenia,
7) uchwalanie zmian Statutu lub rozwiązywanie Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku,
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8) nadawanie godności członka honorowego,
9) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków innych stowarzyszeń krajowych
i międzynarodowych,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał sądu koleŜeńskiego w sprawach członkowskich,
11) uchwalanie minimalnych składek członkowskich, decydowanie o wszelkich sprawach Stowarzyszenia,
dla których statut nie ustala kompetencji dla innych władz Stowarzyszenia.
§ 15.
1. Walne Zebranie wyborcze zwoływane jest przez Zarząd obligatoryjnie nie rzadziej niŜ raz na trzy lata, po
upływie kadencji władz Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się co roku, po zamknięciu bilansu Stowarzyszenia.
3. O terminie walnego zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej
14 dni przed terminem zebrania.
4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia planowanego porządku obrad. Proponowany porządek obrad
moŜe zostać przez walne zebranie zmieniony lub rozszerzony.
5. Uchwały walnego zebrania zapadają większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga głos
oddany przez prezesa Zarządu.
6. Do zmiany statutu, odwołania członka władz Stowarzyszenia oraz rozwiązania Stowarzyszenia niezbędna
jest kwalifikowana większość głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.
7. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe niniejszy statut stanowi inaczej.
8. Walne Zebranie jest waŜne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Stowarzyszenia.
W razie braku tej liczby członków w wyznaczonym terminie, Walne Zebranie będzie waŜne w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 16.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:
1) z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek 1/3 czynnych członków Stowarzyszenia nie później niŜ w ciągu miesiąca od
zgłoszenia Ŝądania.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien określać porządek obrad.
§ 17.
Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresach między Walnymi
Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

7.
8.

§ 18.
Zarząd składa się z 5-9 członków, wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, w tym prezesa,
wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
Zarząd ma prawo dokooptować do swojego grona nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej
jednak niŜ 1/3 składu Zarządu wybranego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ raz na 6 miesięcy.
Pracami Zarządu kieruje prezes lub jego zastępca.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków
Zarządu. w razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu.
JeŜeli Zarząd obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać obligatoryjnie przesłana na piśmie
nieobecnym członkom Zarządu, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.

1.
1)
2)
3)
4)
5)

§ 19.
Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności:
kierowanie bieŜącą działalnością Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
w zaleŜności od potrzeb tworzenie zespołów, komisji i sekcji problemowych,
uchwalanie regulaminów szczegółowych dotyczących działalności Stowarzyszenia,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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6) przyjmowanie rocznych planów działalności i uchwalanie budŜetów Stowarzyszenia oraz kierowanie ich
realizacją,
7) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
8) przyjmowanie członków zwyczajnych i członków wspierających,
9) powoływanie, w miarę potrzeb, Biura Stowarzyszenia i określanie jego struktury i zadań, podejmowanie
uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
10) zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, a takŜe dysponowanie jego funduszami,
11) przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych,
12) występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróŜniających się członków i pracowników
odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi,
13) organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji
Ŝyciowej,
14) zwoływanie Walnego Zebrania,
15) informowanie członków o swojej działalności,
16) podejmowanie, na podstawie upowaŜnienia Walnego Zebrania, uchwał w sprawie składek
członkowskich,
17) wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
18) Do kompetencji Zarządu naleŜą równieŜ wszelkie inne sprawy, niezastrzeŜone statutem dla innych
organów Stowarzyszenia.
§ 20.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo kooptować do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, nie
więcej jednak niŜ 1/3 składu Komisji wybranej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego.
§ 21.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt prac Stowarzyszenia. Do jej kompetencji
naleŜy:
1) przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu Stowarzyszenia ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności, celowości
i gospodarności,
2) składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budŜetu i wynikach
przeprowadzonych kontroli,
3) składanie sprawozdania z całokształtu swej działalności o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu względnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Stowarzyszenia.
§ 22.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia.
§ 23.
1. Sąd KoleŜeński składa się z 3–5 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
2. Sąd KoleŜeński ma prawo kooptować do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej
jednak niŜ 1/3 składu Komisji wybranej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
3. Sąd KoleŜeński wybiera ze swego składu przewodniczącego.
4. Sąd KoleŜeński wybiera w pełnym składzie.
§ 24.
Do kompetencji Sądu KoleŜeńskiego naleŜy:
1) rozstrzyganie sporów i konfliktów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
2) wypowiadanie się co do oceny postępowania członków niezgodnego z zasadami współŜycia
międzyludzkiego lub sprzecznego z załoŜeniami statutu, podstawowych uchwał i zarządzeń oraz
nieetycznego postępowania w działalności członkowskiej.
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§ 25.
1. Sąd KoleŜeński po rozpatrzeniu sprawy wydaje orzeczenie, w którym moŜe uwolnić członka od
stawianych mu zarzutów albo, orzekając o winie:
1) udzielić członkowi upomnienia lub nagany,
2) zawiesić w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
3) wykluczyć ze Stowarzyszenia.
2. Kara określona w ust. 3 pkt 1 musi być zatwierdzona przez Zarząd.
3. Od postanowienia Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w
czasie 14 dni
§ 26.
Do obsługi prasowej Stowarzyszenia prezes Zarządu moŜe powołać rzecznika prasowego.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 27.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) ze świadczeń członków, którzy wspierają Stowarzyszenie,
3) z darowizn,
4) z dotacji i subwencji,
5) ze spadków,
6) z dochodów z nieruchomości i rzeczy ruchomych,
7) ze zbiórek publicznych,
8) z innych dochodów.
3. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie moŜe podjąć działalność gospodarczą, z której
dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Wszelkie środki pienięŜne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 28.
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie moŜe nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania.
2. Dokumenty dotyczące spraw majątkowych podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym obligatoryjnie
prezes lub skarbnik.
3. Inne osoby będące członkami Stowarzyszenia mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu
Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez Zarząd.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia
§ 29.
1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązywania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie
określonym w niniejszym Statucie.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek
Stowarzyszenia.
3. JeŜeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz
Stowarzyszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 roku.
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