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Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 
 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 4 IM. PROF. ROMANA PODOSKIEGO W OLEŚNICY, zwane w dalszych postanowieniach 

niniejszego statutu „Stowarzyszeniem”. 

§ 2 

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto 

Oleśnica.  

§ 3 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo                 

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 200, nr 79, poz.855 z póź. zm.) i  niniejszego Statutu. 
 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane na czas nieograniczony. 

 

§ 5 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych 

spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

§ 7 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych                 

w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

 

§ 8 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu 

społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Romana Podoskiego w Oleśnicy. 

 

§ 9 

Stowarzyszenie może pobierać odpłatność od uczestników kolonii, półkolonii i imprez sportowo – 

rekreacyjnych.  

Rozdział II 

Cel i środki działania. 
 

§ 10 

Celem Stowarzyszenia jest: 

a) polepszanie warunków kształcenia dzieci i młodzieży,  

b) wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży, 

c) motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania kształcenia dzieci                   

i młodzieży, 

d) mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia                              

i wychowania dzieci   i młodzieży, 

e) propagowanie zdrowego stylu życia i pomoc w organizacji pozaszkolnych zajęć 

sportowych, 

f) pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby                                   

i zainteresowania uczniów, 
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g) popularyzacja osiągnięć szkoły, jej wychowanków i uczniów w środowisku 

lokalnym, 

h) pomnażanie dorobku dydaktyczno – wychowawczego, kulturalnego i materialnego 

szkoły, 

i) wspomaganie działań integracyjnych wśród społeczności szkolnej, 

j) działanie na rzecz rozwijania samorządności uczniów, 

k) pomoc w organizacji imprez krajoznawczo – turystycznych i sportowych, 

l) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, 

m) wspieranie uczniów zagrożonych patologią społeczną, 

n) pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności 

Stowarzyszenia. 

§ 11 

Stowarzyszenie swoje cele  realizuje poprzez: 

a) zrzeszanie osób fizycznych i prawnych akceptujących program Stowarzyszenia, 

b) tworzenie zespołów problemowych, 

c) współdziałanie z samorządem terytorialnym, organizacjami społeczno-politycznymi, 

organizacjami kulturalnymi  i zawodowymi, 

d) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, placówkami                                

i organizacjami kulturalnymi, artystycznymi i sportowymi, 

e) współdziałanie z instytucjami mającymi wpływ na rozwój materialny szkoły, 

f) prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej zasłużonych 

wychowanków, 

g) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowo – 

rekreacyjnych,  

h) fundowanie nagród laureatom organizowanych imprez, 

i) fundowanie stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych uczniom szkoły               

i jej wychowankom, 

j)  inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju 

dydaktyczno - wychowawczego i materialnego szkoły, 

k)  inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej oraz uczestniczenie w działaniach 

społeczno-gospodarczych, 

l) prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 
 

§ 12 

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.  

3. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

§ 13 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, która pragnie 

wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży 

pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia. 

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie Uchwały 

Zarządu. 

§ 14 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia 

działalności Stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną               

w realizacji celów Stowarzyszenia. 
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2. Postanowienia § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za 

pośrednictwem upełnomocnionych przedstawicieli. 

 

§ 15 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może osoba fizyczna zasłużona dla rozwoju szkoły 

lub dla realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby 

uhonorowanej. 

§ 16 

1. Członek zwyczajny ma prawo: 

a) brać udział w zebraniach Stowarzyszenia, wybierać i być wybieranym do władz 

Stowarzyszenia,  

b) brać udział we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia, 

c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

d) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia, ulg i udogodnień zapewnionych przez władze 

Stowarzyszenia. 

2.  Członek wspierający ma prawo: 

a) brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu oraz naradach i zebraniach 

organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lub zespoły problemowe, 

b) brać udział we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia 

3. Członek wspierający nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 

Stowarzyszenia. 

4. Członek honorowy: 

a) posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, 

b) ma prawo do nie płacenia składek członkowskich. 

 

§17 

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień  Statutu i władz Stowarzyszenia, 

b) realizować cele Stowarzyszenia, 

c) brać udział w pracach Stowarzyszenia, 

d) regularnie płacić składki członkowskie, 

e) propagować działalność Stowarzyszenia. 

  

§ 18 

Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi, 

b) skreślenia z powodu nieopłacenia składki przez okres jednego roku – pomimo dwóch 

pisemnych upomnień (z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za 

usprawiedliwioną), 

c) wykluczenia przez Zarząd, 

d) śmierci. 

Rozdział IV 

Władza stowarzyszenia. 
 

§19 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym 

bezwzględna większością głosów. 
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3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż 

przez dwie kadencje. 

 

§ 20 

1. Członkowie, którzy maja prawo do głosowania stanowią Walne Zebranie. 

2. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

3. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

a) członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem stanowiącym. 

b) członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym. 

3. Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 

 

§ 21 

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia: 

a) raz w roku, po zamknięciu bilansu działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia – zebranie sprawozdawcze, 

b) raz na 4 lata po upływie kadencji władz Stowarzyszenia – zebranie wyborcze. 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia pisemnie 

powiadamia Zarząd, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. 

 

§ 22 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co  

najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.  

2. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania. Uchwały 

podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków 
 

§ 23 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane: 

a) na podstawie uchwały  Zarządu Stowarzyszenia, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

Wniosek lub uchwała o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien określać 

porządek obrad. 

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania 

wniosku lub podjęcia uchwały. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje w sprawach, dla których zostało zebrane.  
 

§ 24 

Do zakresu działania Walnego Zebrania należy: 

a) wybór i odwołanie Zarządu,  

b) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej, 

c) ustalanie programu i kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia, 

d) ustalanie polityki finansowej Stowarzyszenia, 

e) uchwalenie zmian w Statucie, 

f) rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu                         

i Komisji Rewizyjnej,  

g) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję                              

i członków Stowarzyszenia, 

e) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, 

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

g) ustalenie wysokości składek członkowskich i terminach ich płatności, 

h) wysuwanie kandydatów do godności członka honorowego Stowarzyszenia, 

i) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu, 



 6 

j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 
 

§ 25 

1. Zarząd jest organem wykonawczym i najwyższą władzą kierującą działalnością 

Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami. 

2. Zarząd składa się od 3 do 6 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

3. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: 

a) prezes,  

b) wiceprezes, 

c) skarbnik, 

d) członkowie. 

 

4. Zarząd ma prawo dokoptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących, 

nie więcej jednak niż 1/3 składu Zarządu wybranego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 
 

§ 26 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

a) wykonywanie  uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia, 

b) realizacja celów Stowarzyszenia, 

b) ustalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych, 

c) składanie sprawozdań finansowych, 

d) kierowanie działalnością Stowarzyszenia, 

e) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, 

f) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem 

stowarzyszenia, 

g) zwoływanie Walnych Zebrań, 

h) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu, 

i) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

h) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia, 

i) ustalanie rodzajów i wysokości składek, 

j) przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych, 

k) rozpatrywanie sporów między członkami powstałych na tle działalności 

Stowarzyszenia. 

§ 27 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ 

liczby członków Zarządu. 

§ 28 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

a) prezes,  

b) członkowie 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo dokoptować do swego składu nowych członków w miejsce 

ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu Komisji Rewizyjnej wybranego przez Walne 

Zebranie Stowarzyszenia. 

 

§ 29 

Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na rok. Zwołuje je przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej              

½ ogólnej liczby członków Komisji. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu 

Zarządu z głosem doradczym. 
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§ 30 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności 

jego gospodarki finansowej, 

b) kontrola opłacania składek członkowskich, 

c) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności stowarzyszenia               

i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi, 

d) przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia, 

e) występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu lub nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania. 
 

Rozdział V 

Majątek stowarzyszenia. 

 

§ 31 

Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, na które składają się: 

a) wpływy ze składek członkowskich, 

b) wpływy z działalności statutowej, 

c) dotacje, zapisy i darowizny. 
 

§ 32 

Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, a także w sprawach 

niemajątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisywanie, przez co najmniej 2 członków 

zarządu, w tym Prezesa lub jego zastępcy.  

 

§ 33 

W działalności Stowarzyszenia obowiązuje zakaz: 

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku  

do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 

pozostają w związku małżeńskim 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 „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  

w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby 

bliskie. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 34 

 

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 
2
/3 głosów przy 

obecności co najmniej 
1
/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

        

§ 35 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 
2
/3 

głosów przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 
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2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 

decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach. 
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