Statut
Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół Korczaka

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu, zwane dalej „Stowarzyszeniem”,
nosi nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Korczaka” (nazwa skrócona:
Stowarzyszenie Absolwentów Korczaka) i posiada osobowość prawną.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec.
§3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się również na uchwałach jego Zarządu
§4
Stowarzyszenie może używać własnej pieczęci z nazwą i symbolami Stowarzyszenia.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania
§7
Cele Stowarzyszenia to:
1.

realizacje

i

popieranie

wszelkich

działań

promujących

VI

Liceum

Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu;
2.

kultywowanie

tradycji

historycznych

i

kulturowych

VI

Liceum

Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu;
3.

wspieranie i promocję kultury Zagłębia Dąbrowskiego;

4.

ochrona dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego;

5.

upowszechnianie fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej, takich jak:
poszanowanie prawa, własność prywatna, wolność jednostki, sprawiedliwość,
uczciwość, odpowiedzialność, prymat etyki w życiu społecznym;

6.

podnoszenie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających uczniom pełnienie funkcji
społecznych i zawodowych w społeczeństwie;

7.

rozwijanie kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;

8.

propagowanie idei samorządności wśród społeczności uczniowskiej;

9.

promocję ekologii i ochrony środowiska;

10.

promocję kultury fizycznej, sportu i turystyki;

11.

popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych;

12.

propagowanie współpracy i integracji międzynarodowej;

13.

pobudzanie kapitału i potencjału mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego
względem aktywności przedsiębiorczej, naukowej, kulturowej oraz sportowej;

14.

krzewienie tradycji oraz świadomości narodowej i kulturowej;

15.

ułatwianie społeczności uczniowskiej kontaktów z instytucjami i organizacjami
regionalnymi oraz międzynarodowymi o charakterze publicznym i prywatnym;

16.

ochrona praw człowieka i obywatela;

17.

wspieranie i współpraca z innymi organizacjami pożytku publicznego;

18.

prowadzenie

i

wspieranie

działań

mających

na

celu

integrację

VI

Liceum

międzypokoleniową i dialog odmiennych grup społecznych;
19.

podtrzymywanie

więzi

pomiędzy

absolwentami

Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu;
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20.

wspieranie i promocję VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka
w Sosnowcu;

21.

popieranie i wspomaganie inicjatyw, projektów społeczności VI Liceum
Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu;

22.

popularyzacja szkoły na poziom lokalnym, regionalnym i krajowym;
§8

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1.

współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi
ideowo;

2.

wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym
i kulturalnym;

3.

organizowanie

zebrań,

spotkań

dyskusyjnych,

odczytów,

seminariów,

konferencji, kongresów, wycieczek, konkursów i festiwali;
4.

tworzenie i prowadzenie portali, serwisów, stron internetowych, programów
radiowych,

telewizyjnych,

wizualnych,

galerii

oraz

działalności

wystawienniczej;
5.

współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej
w upowszechnianiu celów i zasad Stowarzyszenia;

6.

udział w postępowaniach toczących się przed organami państwowymi, których
wynik jest istotny dla osiągnięcia lub obrony celów Stowarzyszenia;

7.

zgłaszanie i rekomendowanie wybitnych twórców i naukowców do nagród
i wyróżnień państwowych, ogólnopolskich i zagranicznych.

8.

podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę praw absolwentów VI
Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu;

9.

aktywne uczestnictwo w życiu publicznym członków Stowarzyszenia;

10.

czynne zaangażowanie ludzi młodych w realizację celów statutowych.

11.

współorganizacja Dni Otwartych dla młodzieży gimnazjalnej w VI Liceum
Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Sosnowcu;

12.

organizacja

cyklicznych

Zjazdów

Absolwentów

VI

Liceum

Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Sosnowcu;
13.

organizacja akcji informacyjnych dla obecnych uczniów VI Liceum
Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Sosnowcu;
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14.

przeprowadzanie kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego;

15.

prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej;
§9

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w przepisach
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 10
Realizując powyższe zadania Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może
jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
który:
1) jest zainteresowany działalnością Stowarzyszenia
2) akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia
3) złoży deklarację członkowską wraz z pisemną opinią wprowadzającą przynajmniej
jednej osoby
4) jest lub był uczniem, nauczycielem, pracownikiem VI Liceum Ogólnokształcącego
im. Janusza Korczaka w Sosnowcu
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§ 14
Deklarację członkowską wraz z opinią, o której mowa w § 13, kandydat na członka
zwyczajnego składa na ręce Zarządu Stowarzyszenia.
§ 15
Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez
Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 16
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie na piśmie
oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej kwestii stosowną
uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem
Stowarzyszenia.
§ 17
Honorowe członkostwo Stowarzyszenia nabywa się za szczególne zasługi w realizowaniu
jego celów, w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 18
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień
Statutu,
e) regularnie opłacać składki,
2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia
c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
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d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
e) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń,
które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
f) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§ 19
Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących
członkom zwyczajnym wymienionych w § 19 ust. 2 pkt. b – f.
.
§ 20
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
c) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3. Śmierć członka.
§ 21
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.
2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 22
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 23
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
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§ 24
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności – z zastrzeżeniem § 29 - co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
§ 25
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na 12 miesięcy, lub częściej
na pisemny uzasadniony wniosek Prezesa Zarządu, co najmniej 10 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, lub większości członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego
terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni
przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa ogólnej liczby członków
zwyczajnych.
4. W drugim terminie Walnego Zebrania – wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut
później niż pierwszy termin - § 26 ust. 3 nie obowiązuje.
5. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z
głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian Statutu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji,
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawie nadawania honorowego członkostwa Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie

odwołań

od

uchwał

Zarządu

wniesionych

przez

członków

Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
7. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania
Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
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8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 26
1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza wybranych w
głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd wybrany przez Walne Zebranie konstytuuje się przez wybranie ze swego grona
Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zebrania,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich innych, niż majątkowe sprawach,
uprawniony jest Prezes lub, w przypadku jego nieobecności, wiceprezes. W sprawach nie
cierpiących zwłoki prawo to ma również Sekretarz z upoważnienia Prezesa.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia z podaniem porządku dziennego co
najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.
§ 28
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 3 jego
członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

Komisja Rewizyjna
§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz

8

sekretarza wybranych w głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia.
§ 30
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
lustracji,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także
prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium władzom Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
§ 31
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154,
poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz.
535).
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę
§ 32
W przypadkach określonych w § 31 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później
niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
§ 33
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W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 23 pkt. 2 i 3
w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 34
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 35
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 3 tygodni
od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej 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 dalej "osobami
bliskimi",
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2) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,
3) 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
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o
którym mowa w art. 3,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
§ 36
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i Skarbnika
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa.

Rozdział VI
Likwidacja Stowarzyszenia
§ 37
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Wykonanie uchwały Walnego Zebrania, o której mowa w ustępie poprzedzającym,
powierzy się 3 – osobowej Komisji Likwidacyjnej powołanej przez Walne Zebranie.
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Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 38
Pierwsze Walne Zebranie zwoływane jest przez Komitet Założycielski na zasadach
określonych w § 26 ust. 2 w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia zarejestrowania
Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 39
1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o zmianę statutu grupa licząca co najmniej 10 członków Stowarzyszenia składa
Zarządowi, który na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania poddaje go pod głosowanie.
§ 40
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem moją zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.
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