
 

STATUT 
 

Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum 

im. A.Mickiewicza w Warszawie 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ l 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Mickiewicza w 

Warszawie, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.  

§ 2 

Terenem działalności i siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.  

§ 3 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego 

tytułu posiada osobowość prawną.  

§ 4 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.  

 

II. Cele i środki działania 

§ 5 

Celem Stowarzyszenia jest opieka nad Szkołą i pomoc w rozwiązywaniu problemów kulturalnych i 

gospodarczych oraz utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia.  

§ 6 

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:  

1) współpracę i współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim Szkoły,  

2) popularyzowanie tradycji i historii Szkoły, 

3) współorganizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych,  

4) odbywanie zebrań, konferencji, wygłaszanie referatów i pogadanek,  

5) roztaczanie opieki nad b. nauczycielami i wychowawcami Szkoły oraz udzielanie im pomocy w 

wypadkach losowych,  

6) organizowanie Walnych Zjazdów Wychowanków Szkoły.  

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 7 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) zwyczajnych,  

2) honorowych,  

3) wspierających.  

§ 8 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy wychowanek Szkoły Emiliana Konopczyńskiego 

oraz Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie.  

§ 9 

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.  

§ 10 

Członek zwyczajny ma prawo do:  

1) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,  

2) udziału w zjazdach, konferencjach, posiedzeniach, sympozjach, odczytach oraz innych imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie.  



§ 11 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:  

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,  

3) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.  

§ 12 

 Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:  

1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,  

2) skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat,   

3) wykluczenia przez Zarząd za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w wypadku skazania 

prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego ma karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.  

Członkowi wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.  

§ 13 

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla 

Szkoły lub Stowarzyszenia.  

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku 

opłacania składek członkowskich. 

3. Zarząd Stowarzyszenia może nadać tytuł Zasłużonego dla Stowarzyszenia.  

§ 14 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklaruje składkę członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie 

pisemnej deklaracji.  

2. Członkowie wspierający korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, z 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.  

3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela. 

  

IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 15 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebrania Członków,  

2) Zarząd Stowarzyszenia,  

3) Komisja Rewizyjna,  

4) Sąd Koleżeński.  

2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, o ile 

członkowie Walnego Zebrania nie uchwalą głosowania tajnego.  

3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.  

§ 16 

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, 

jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z 

wyboru.  

§ 17 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd.  

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś - bez względu na liczbę obecnych, o 

ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.  

4. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na 4 lata, a 

sprawozdawcze raz w roku. 

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia 

zawiadamia członków na piśmie co najmniej na 10 dni przed zebraniem.  



§ 18 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,  

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego, 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

4) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

5) zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, 

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń, 

8) zatwierdzanie preliminarza i budżetu Stowarzyszenia, 

9) rozpatrywanie odwołań członków od orzeczeń Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze 

Stowarzyszenia, 

10)  podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia, 

11)  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, 

12)  rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.  

§ 19 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

lub na wniosek 1/10 ogółu członków uprawnionych do głosowania.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty 

zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

§ 20 

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

1) z głosem stanowiącym: członkowie zwyczajni i członkowie honorowi,  

2) z głosem doradczym: członkowie wspierający i osoby zaproszone przez Zarząd.  

§ 21 

Zarząd jest władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.  

§ 22 

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 9 członków wybranych na Walnym Zebraniu.  

§ 23 

Do kompetencji Zarządu należy:  

1) reprezentowanie Stowarzyszenia ma zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami 

Walnego Zebrania oraz regulaminu Zarządu,  

3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu oraz zatwierdzanie 

bilansu,  

4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,  

5) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia,  

6) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,  

7) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,  

8) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.  

§ 24 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby 

członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego Zastępcy: w razie równości głosów - rozstrzyga głos 

przewodniczącego zebrania.  

3. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub 

upoważniony przez niego członek tej Komisji.  

§ 25 

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, dwu jego zastępców, sekretarza i skarbnika.  



§ 26 

Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, 

rzetelności i gospodarności.  

§ 27 

Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie, spośród których wybiera 

przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.  

§ 28 

Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i 

żądania wyjaśnień.  

§ 29 

Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zebranie w składzie 3 osób. 

§ 30 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia 

wynikłych w związku z przynależnością do Stowarzyszenia.  

§ 31 

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 

1) upomnienie,  

2) zawieszenie w prawach członka na okres od l miesiąca do 2 lat,  

3) wykluczenie ze Stowarzyszenia.  

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie, w pierwszym stopniu – do Zarządu 

Stowarzyszenia i Sądu Koleżeńskiego w pełnych składach, w drugim stopniu - do Walnego Zebrania 

Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.  

3. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie 

Członków.  

 

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§ 32 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  

§ 33 

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:  

1) wpływ ze składek członkowskich, 

2) dotacje, subwencje, zapisy i darowizny, 

3) wpływy uzyskane z działalności statutowej.  

§ 34 

1. Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są dwa podpisy Członków Zarządu 

(prezesa lub zastępcy prezesa i skarbnika) w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.  

2. Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia jego majątku wymagają 

zgody władzy rejestracyjnej.  

§ 35 

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 

§ 36 

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie, 

większością 2/3 głosów członków, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.  

2. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez 

władzę rejestracyjną. 

 

Warszawa, 17 listopada 2012 r.  


