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Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1

w Rzeszowie

S T A T U T

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w 
Rzeszowie. 

§ 2

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie zwane w dalszych 
postanowieniach Statutu Stowarzyszenia jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym 
osobowość prawną. 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

§4

Stowarzyszenie nie powołuje oddziałów terenowych. 

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci, zgodnie z właściwymi przepisami. 

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków 
Stowarzyszenia, działających w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym RP. 

§7

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa. 

§ 8

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać określone działania innym podmiotom. 
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§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową nieodpłatną lub odpłatną w rozmiarach i 
zakresie służącym realizacji jego celów statutowych. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy 
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

§ 10

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach, a także łączyć się w związki. 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§11

Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie społecznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
licealnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, wspomagania ich funkcjonowania i rozwoju, 
troska o rozwój i wychowanie uczęszczających do niej dzieci i młodzieży w duchu etyki katolickiej. 

§12

Cel określony w § 11 Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

1) zapewnienie warunków działania Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) wspieranie wszelkich działań  mających  na celu pomoc Społecznej Szkole Podstawowej
Nr 1 w Rzeszowie   lub prowadzonym przez siebie szkołom,

3) organizowanie prelekcji, sympozjów, kursów itp. podnoszących poziom wiedzy

pedagogicznej, psychologicznej, etycznej dla nauczycieli, rodziców i uczniów,

4) reprezentowanie interesów szkoły wobec władz publicznych i kościelnych,

5) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o

podobnym profilu działania,

6) prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) inicjowanie innych form wspólnego działania, mających na celu realizację założeń statutu,

8) wynajmowanie pomieszczeń na cele edukacyjne i kulturalno – oświatowe,

9) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych

w formie kolonii letnich, obozów, zielonych szkół, wycieczek itp.,
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10) pozyskiwanie dodatkowych funduszy na remonty szkoły, na pomoce dydaktyczne

i sprzęt potrzebny do realizacji programów nauczania.

11) organizowanie wyżywienia dla uczniów.

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§13

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych

2) wspierających

3) honorowych

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca rodzicem/opiekunem 

prawnym uczniów szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie lub będąca pracownikiem

szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz

Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową, albo wspiera je moralnie.

4. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona

w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

5. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie 
uchwały. Zainteresowany kandydat składa Zarządowi Stowarzyszenia pisemną deklarację,

oraz wnosi opłatę składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd. Od decyzji

odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków,

którego uchwała w tym podmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 30 dni

od doręczenia zainteresowanemu pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

6. O   nadaniu   członkostwa   wspierającego   i   honorowego   decyduje  Walne   Zebranie

Członków w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

7. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie

powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

8. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w przypadkach

określonych w § 15 ust. 2.

§14

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
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2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i wykonywać prawo głosu,

4) uczestniczyć w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

2) brać czynny udział w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia,

3) regularnie opłacać składki członkowskie zgodnie z terminem ustalonym przez Zarząd.

3. Członkowie wspierający i honorowi maja prawo uczestnictwa w pracach i imprezach

organizowanych przez Stowarzyszenie.

4. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego.

Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć w Walnym

Zebraniu Członków z głosem doradczym.

5. Członkowie   wspierający   i   honorowi   mają  obowiązek   przestrzegać  postanowień 
Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

6. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. Członek

wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności

prawnych albo utraty praw publicznych,

3) utraty osobowości prawnej członka wspierającego,

4) wykluczenia członka

5) zakończenia edukacji w prowadzonych przez Stowarzyszenie Szkołach przez wszystkie dzieci

członka zwyczajnego Stowarzyszenia będącego ich rodzicem / opiekunem prawnym

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

1) zalegania ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

2) postępowania rażąco naruszającego Statut Stowarzyszenia,

3) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu członka decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, podając przyczyny

wykluczenia.
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4. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w

terminie 30 dni od daty doręczenia zainteresowanemu stosownej uchwały.

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§16
Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zebranie  Członków

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

§17

Kadencja władz trwa 2 lata. 

§18

1. Członkowie  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  powoływani  są  na  wspólną  kadencję.

Mandat członka Zarządu (Komisji Rewizyjnej) powołanego przed upływem danej kadencji 
wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu (Komisji 
Rewizyjnej). 

2. W przypadku utraty funkcji członka   Zarządu (Komisji Rewizyjnej) w trakcie kadencji, skład

osobowy jest uzupełniany poprzez  przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

3. Utrata funkcji członka Zarządu (Komisji Rewizyjnej) następuje w razie :

a) rezygnacji z funkcji członka Zarządu (Komisji Rewizyjnej)

b) odwołania przez Walne Zebranie Członków

c) utraty członkowstwa w Stowarzyszeniu

§19

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ 
ogólnej liczby uprawnionych do głosowani a, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 
Głosowanie odbywa się jawnie, za wyjątkiem spraw personalnych, z tym zastrzeżeniem, że na 
żądanie choćby jednego uprawnionego, głosowanie odbywa się tajnie. 
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§20

Władze Stowarzyszenia mogą uchwalać własne regulaminy określające szczegółowo tryb ich pracy. 

Regulaminy wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

§21

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

§22

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§23

1. Zwyczajne   Walne   Zebranie   Członków   zwoływane   jest  na   podstawie   uchwały
Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym, w terminie do końca czerwca roku
następnego.

2. Zarząd  zawiadamia  członków o  terminie  i  proponowanym  porządku  obrad Walnego

Zebrania Członków przynajmniej na 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie może

wskazywać drugi termin Zebrania, na wypadek braku wymaganego quorum, z tym, że drugi

termin Walnego Zebrania Członków nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie  ¼

godziny po pierwszym terminie.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej
inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Do   wniosku

należy   dołączyć  proponowany   porządek   obrad.   Zarząd   zwołuje Nadzwyczajne Walne

Zebranie Członków niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a termin Walnego Zebrania musi
przypadać w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez Zarząd. Zarząd może

rozszerzyć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zwoływanego na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków o dodatkowe zagadnienia i punkty, z

zastrzeżeniem obowiązku uprzedniego zawiadomienia wg zasad określonych w ust.2.

4. Proponowany w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania porządek obrad może być przez

Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony z zastrzeżeniem ust.5.

5. Dopuszczalne są zmiany porządkowe oraz ograniczenie punktów obrad.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co

najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
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Jeżeli w pierwszym terminie nie uczestniczy co najmniej połowa liczby uprawnionych do 

głosowania członków, wówczas w drugim terminie Zebrania uchwały mogą być podjęte 

bezwzględna większością głosów obecnych członków, bez względu na ich liczbę.  

7. Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Stowarzyszenia, a następnie

uprawnieni  do  głosowania wybierają Przewodniczącego Zebrania.

8. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie   Stowarzyszenia.

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy; 

1) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) udzielenie  absolutorium Zarządowi  po rozpatrzeniu wniosków Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał o rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

7) zatwierdzanie regulaminów  Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania statusu członka honorowego lub wspierającego,

9) podjęcie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie,

10) podział majątku Stowarzyszenia po jego likwidacji,

11) rozporządzenia prawem albo zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości

przekraczającej 50 000 zł,

12) rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu,

13) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków

ZARZĄD

§25

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

       §26

1. Zarząd składa się z 4-8 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków z tym, że:

a) połowa członków Zarządu wybierana jest spośród kandydatów wskazanych z członków

Stowarzyszenia – nauczycieli,
b) połowa członków Zarządu wybierana jest spośród wskazanych z członków Stowarzyszenia –

rodziców dzieci (opiekunów prawnych), które są uczniami szkoły prowadzonej przez
Stowarzyszenie.
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2. Przewodniczącego, Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd na swoim pierwszym

posiedzeniu.

3. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu; podczas jego nieobecności zastępuje go

Zastępca Przewodniczącego Zarządu albo wskazany przez Zarząd członek Zarządu.

§27

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Zarządu. 

Zarząd zbiera się zależnie od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

§28

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami  i  majątkiem Stowarzyszenia;

2) wykonywanie uchwał Walnego  Zebrania Członków;

3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

4) ustalanie wysokości składek członkowskich i terminu ich wpłaty na konto Stowarzyszenia;

5) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych Stowarzyszeń

międzynarodowych;

6) przydzielanie wszelkich form pomocy uczniom pochodzącym z rodzin średnio zamożnych;

7) współpraca z organami władzy i administracji państwowej i kościelnej w realizacji

programów zgodnych z celami Stowarzyszenia;

8) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz

Stowarzyszenia;

9) ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz składanie sprawozdań z ich

wykonania Walnemu Zebraniu Członków;

10) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia;

11) przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia;

12) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o przyjęcie osób w poczet członków

wspierających albo honorowych;

13) decydowanie o wykluczeniu członka;

14) ustalanie wysokości i terminów wszelkich opłat wnoszonych przez rodziców lub prawnych

opiekunów uczniów w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie;

15) zatwierdzenie wyboru Dyrektorów szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie,

§29

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia składa Przewodniczący
Zarządu i Skarbnik, a w razie ich nieobecności dwaj członkowie Zarządu, z zastrzeżeniem
ust.2  oraz §34.
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2. W przypadku rozporządzenia prawem albo zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o

wartości przekraczającej 50 000 zł wymagana jest zgoda Walnego Zebrania Członków.

3. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA 

§30

1. Komisja  Rewizyjna  składa  się z  2-5  członków  wybieranych  przez  Walne  Zebranie

Członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.

§31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku,

2) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej

działalności Zarządu,

3) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,

4) zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,

5) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

§32

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważnieni przez niego członkowie Komisji

Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak raz w

roku.

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§33

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
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2. Na fundusze składają się:

1) składki członkowskie,

2) dotacje, darowizny i zapisy,

3) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku, z

zastrzeżeniem  §13, ustęp 6.

4. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie

Stowarzyszenia.

§34

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia 
wymagane jest współdziałanie i podpisy Przewodniczącego oraz Skarbnika Zarządu, a w razie 
niemożności działania przez któregokolwiek z nich Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący 
lub Skarbnik łącznie z innym członkiem Zarządu. 

§35

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§36

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne 
Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do 
głosowania. 

§37

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, o ile Walne Zebranie Członków nie

postanowi inaczej.

2. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z uchwałą

Walnego Zebrania Członków.
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§38

      Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia założyciele stają się członkami zwyczajnymi. 

§ 39

    W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa 
o Stowarzyszeniach i prawa cywilnego

Niniejszy statut uchwalono i przyjęto  na Walnym Zebraniu Członków w dniu   08.06.2022 r.

Beata Dowbecka –Lembryk   Agnieszka Brodzińska
................................................................................... 
 (podpisy Przewodniczącego   i  Sekretarza Walnego Zebrania) 




