
Statut 
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 

Liceum Ogólnokształc ącego w Skale 

 

Rozdział I 

Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia. 

§.1. 

1.    Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół  Liceum 
Ogólnokształcącego w Skale” i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu – 
„Stowarzyszeniem”. 
2. Określenie „absolwent Liceum” obejmuje również wychowanków Szkoły, którzy 
ukończyli ją wówczas, gdy szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych w Skale. 
3.    Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar RP. 
4.    Siedzibą Stowarzyszenia jest Skała, budynek Szkoły, ul. Ks. Połetka 30. 
5.    Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, odpowiadających jego 
statutowym celom, w tym organizacji międzynarodowych. 
6.    Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

§.2. 

1.    Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści: 
„Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół  Liceum Ogólnokształcącego im. 
Władysława Łokietka w Skale”. 
2.    Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę i legitymację. 

 

Rozdział II 

Cele, formy i środki działania. 

§.3. 

Celem stowarzyszenia jest: 
1.    współdziałanie z  Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych  w Skale, udzielanie 
wszechstronnej opieki i pomocy Szkole, kształtowanie postaw młodzieży, wpajanie 
i rozwijanie patriotyzmu, szacunku dla wiedzy, pracy i prawdy; 
2.    gromadzenie materiałów historycznych i pamiątek związanych z działalnością 
Szkoły, jej profesorów i wychowanków oraz Stowarzyszenia; 
3.    prowadzenie ewidencji i statystyki dotyczącej wychowanków Szkoły, z 
uwzględnieniem ich specjalności zawodowej oraz ważnych społecznych osiągnięć; 
4.    utrzymanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia, profesorami 



i wychowankami; 
5.    organizowanie zjazdów, spotkań i wyjazdów wychowanków  oraz absolwentów 
Szkoły; 
6.    otaczanie opieką miejsc związanych z działalnością szkoły, sprawowanie opieki 
nad grobami poległych i zmarłych profesorów i wychowanków szkoły; 
7.    udzielanie pomocy szkole i jej wychowankom, wspieranie uczniów mających 
problemy materialne, organizowanie pomocy finansowej; 
 8.   aplikowanie o środki zewnętrzne  na realizację celów statutowych 
Stowarzyszenia. 
 
 

§.4. 

1.    Sposoby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia: 
a) współdziałanie z dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem 
uczniowskim szkoły; 
b) informacja o działalności Stowarzyszenia i Szkoły poprzez środki masowego 
przekazu, własne komunikaty oraz wydawnictwa i monografie dotyczące działalności 
Szkoły i Stowarzyszenia: 
c) akcje współdziałania i pomocy, imprezy kulturalne, rozrywkowe i towarzyskie 
organizowane w oparciu o własne środki; 
d) pozyskiwanie środków na rzecz Szkoły i Stowarzyszenia. 
2.    Fundusze Stowarzyszenia tworzą się z: 
a)    składek członkowskich; 
b)    darowizn, spadków i zapisów; 
c)    dochodów z własnej działalności statutowej oraz gospodarczej, prowadzonej na 
mocy obowiązujących w tym zakresie przepisów; 
d)    dochodów z ofiarności publicznej. 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§.5. 

Członkowie Stowarzyszenia mogą być: 
–    zwyczajni, 
–    wspierający, 
–    honorowi. 

§.6. 

1.    Członkami zwyczajnymi mogą być: wychowankowie Liceum Ogólnokształcącego 
im. Władysława Łokietka w Skale a obecnie Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych 
w Skale, aktualni i byli profesorowie i pracownicy Szkoły, osoby czynnie działające na 
rzecz Szkoły. 
2.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna będąca 



przyjacielem Szkoły, uznająca Statut stowarzyszenia i opłacająca składki. 
3.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 
Szkoły lub stowarzyszenia. 

§.7. 

1.    Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd. Przyjęcia w poczet 
członków następuje na podstawie deklaracji. 
2.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

§.8. 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
a)    udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym; 
b)    czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 
c)    zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia; 
d)    korzystania ze wszystkich urządzeń i materiałów Stowarzyszenia na zasadach 
określonych przez Zarząd, uczestnictwa we wszystkich formach działalności 
stowarzyszenia; 
e)    pomocy i opieki koleżeńskiej według ustaleń Zarządu; 
f)    noszenia odznaki Stowarzyszenia i podpisania jego legitymacji. 

§.9. 

1.    Członkowie wspierający mają prawo do: 
a)    udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym; 
b)    zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia; 
c)    korzystania z urządzeń i materiałów stowarzyszenia na zasadach określonych 
przez Zarząd, uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia; 
d)    noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji. 
2.    Osoba prawna, będąca członkiem wspierającym Stowarzyszenia, ma prawo 
uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym. 

§.10. 

Członkowie honorowi mają prawo do: 
a) udziału w obradach Walnego Zebrania członków z głosem stanowiącym; 
b) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia; 
c) korzystanie ze wszystkich urządzeń i materiałów Stowarzyszenia na zasadach 
określonych przez Zarząd, uczestnictwa we wszystkich formach działalności 
Stowarzyszenia; 
d) uzyskania pomocy i opieki koleżeńskiej według ustaleń Zarządu; 
e) noszenie odznaki Stowarzyszenia i posiadania legitymacji. 

 

 

 



§.11. 

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy: 
a)    przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia; 
b)    branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 
c)    regularne opłacanie składek członkowskich. 

§.12. 

Członkostwo ustaje przez: 
a) śmierć; 
b) zgłoszenie zarządowi wystąpienia na piśmie; 
c) skreślenie uchwałą Zarządu wskutek zalegania z płaceniem składek 
członkowskich lub świadczeń członka wspierającego przez okres 12 miesięcy i 
nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie pomimo pisemnego wezwania 
przez Zarząd, chyba że zaległość usprawiedliwiona była szczególnymi 
okolicznościami; po uregulowaniu zaległości osoba skreślona uchwałą Zarządu 
zostaje przywrócona w prawach członka; 
d) wykluczenie ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w wypadku uporczywego 
naruszania postanowień statutu i regulaminów stowarzyszenia albo za działalność na 
szkodę stowarzyszenia lub postępowanie nie licujące z godnością wychowanka 
szkoły i przynoszące stowarzyszeniu ujmę. Zarząd doręcza tę uchwałę członkowi 
wykluczonemu niezwłocznie po jej podjęciu z podaniem wszystkich przyczyn 
wykluczenia. Z chwilą doręczenia członek jest zawieszony w prawach członka 
stowarzyszenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez walne Zebranie 
Członków; 
e) pozbawienie uchwałą Walnego Zebrania Członków godności członka honorowego; 
postanowienia punktu (d) stosuje się odpowiednio. 

§.13. 

Członkowi wykluczonemu przysługuje, w ciągu miesiąca od dnia doręczenia uchwały 
Zarządu  o wykluczeniu, odwołanie do Stowarzyszenia które na  najbliższym Walnym 
Zebraniu Członków rozstrzyga tę kwestię. Członek wykluczony ma prawo popierania 
odwołania na tym zebraniu. 

§.14. 

Członkowi skreślonemu z przyczyn określonych w §12 pkt. c) przysługuje odwołanie 
do Walnego Zebrania Członków. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia. 

§.15. 

Władzami Stowarzyszenia są: 
a)    Walne Zebranie Członków 
b)    Zarząd 
c)    Komisja Rewizyjna. 

§.16. 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są – jeżeli Statut nie stanowi 
inaczej – zwykłą większością głosów, przy obliczaniu zwykłej większości głosów 
uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. 
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania; przy 
obliczaniu zwykłej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw 
uchwale. 

§.17. 

1.    Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo. 
2.    Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 
3.    Wybory do władz odbywają się w sposób tajny, jeśli uprawnieni do głosowania 
jednogłośnie nie postanowią inaczej. 
4.    Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę  
głosów, nie mniej jednak niż połowę. 
5. W trzecim kolejnym głosowaniu Walne Zebranie Członków może zrezygnować 
z wymagania co najmniej połowy głosów  jako warunku ważności wyboru władz. 
 

§.18. 

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą w razie potrzeby uzupełnić swój skład w czasie 
trwania kadencji drogą kooptacji w liczbie nie przekraczającej 1/2 składu 
pochodzącego z wyboru. 

 

ROZDZIAŁ V 

Walne Zebranie Członków. 

§.19. 

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
a)    wybór członków zarządu i Komisji Rewizyjnej i w bezpośrednim głosowaniu 



Prezesa Stowarzyszenia; 
b)    zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej; 
c)    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
d)    uchwalanie budżetu Stowarzyszenia; 
e)    uchwalanie programu działania Stowarzyszenia na okres kadencji; 
f)    uchwalanie zmian Statutu; 
g)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
h)    rozpatrywanie i zatwierdzanie postulatów i wniosków członków Stowarzyszenia , 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
i)    uchwalanie oraz wprowadzenie zmian do regulaminów Walnego Zebrania 
Członków, Komisji Rewizyjnej i Zarządu; 
j)    nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego; 
k)    podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, których ważność 
wymaga ustosunkowania się ogółu członków Stowarzyszenia;  
l) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego 
majątku; 
ł) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej. 
 

§.20. 

1.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd 
zawiadamia członków na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej co najmniej na 
14 dni przed wyznaczonym terminem. 
2. W drugim terminie Walne Zebranie Członków zdolne jest do podjęcia uchwały bez 
względu na liczbę obecnych członków. 

§.21. 

Walne Zebrania Członków mogą być: 
a)    zwyczajne – zwoływane co roku przez Zarząd; 
b)    nadzwyczajne – zwoływane w ciągu 14 dni od powzięcia uchwały przez Zarząd 
w tej sprawie z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co 
najmniej 20 członków Stowarzyszenia; 
c)    wyborcze – zwoływane co 4 lata przez Zarząd. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Zarząd. 

§.22. 

Zarząd składa się z 4 do 8 członków, w tym prezesa, wybieranego osobno. 

§.23. 

Zarząd wybiera ze swego grona dwóch zastępców  prezesa, sekretarza, skarbnika, 
którzy wraz z Prezesem kierują pracami Zarządu. 



§.24. 

Do kompetencji Zarządu należy: 
a)    kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go 
na zewnątrz; 
b)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 
c)    powoływanie i rozwiązywanie sekcji zadaniowych oraz nadzór nad ich 
działalnością; 
d)    powoływanie przewodniczących sekcji spośród członków Stowarzyszenia; 
e)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków w trybie i w wypadkach przewidzianych 
w Statucie; 
f)    zarządzanie funduszami stowarzyszenia; 
g)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, skreślania i wykluczania 
członków zwyczajnych i wspierających; 
h)    prowadzenie rejestru członków; 
i)    opracowywanie regulaminów związanych z działalnością stowarzyszenia; 
j)    nadzór nad przestrzeganiem statutu, regulaminów, uchwał przez członków 
Stowarzyszenia; 
k)    ustalenie wzorów pieczęci, odznaki członkowskiej i dyplomów honorowych. 
 

§.25. 

1. Prezes lub jego zastępca zwołuje przynajmniej raz na 3 miesiące zebranie 
Zarządu. 
2. W pracach Zarządu lub poszczególnych zebraniach mogą uczestniczyć z głosem 
doradczym inne osoby zaproszone przez Zarząd.  

§.26. 

1.    W imieniu  Zarządu na zewnątrz występują dwie osoby – w tym prezes lub jego 
zastępca. 
2.    Zobowiązania finansowe i wszelkie oświadczenia woli o skutkach finansowych 
wymagają podpisu skarbnika lub sekretarza. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Komisja Rewizyjna. 

§.27. 

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolującym działanie 
Stowarzyszenia, odpowiedzialnym przed Walnym Zebraniem Członków. 

§.28. 

1.    Komisja składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie 
Członków. Komisja w ciągu 14 dni od powołania, wybiera ze swego grona: 



przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, o czym zawiadamia 
Zarząd stowarzyszenia w ciągu dalszych 7 dni. 
2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu. 

§.29. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a)    przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli statutowych działalności 
Zarządu, co najmniej raz do roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
finansowo – gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz 
zgodności  z uchwałami Walnego Zebrania członków; 
b)    występowanie z wnioskami do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków; 
c)    składanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków, 
wniosków w sprawie przyjęcia 4-letnich  sprawozdań zarządu, projektów budżetu i 
wniosków o absolutorium dla Zarządu. 

 

§.30. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z 
głosem doradczym. 

§.31. 

Komisja Rewizyjna może delegować do wykonania określonych zadań kontrolnych 
swoich członków i powoływać rzeczoznawców. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Zmiany Statutu. 

§.32. 

Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie 
Członków na podstawie uchwały powziętej bezwzględną większością głosów.  

§.33. 

Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
Członków powziętej bezwzględną większością głosów.  

§.34. 

 Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie stowarzyszenia mogą być 
przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków jedynie wtedy, gdy sprawy te 



umieszczone były w porządku obrad. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego 
Zebrania Członków winny być dołączone projekty stosownych uchwał. 

 


