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Stowarzyszenie powołują i tworzą przyjaciele Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Dobrzańskiego 
„Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie:  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. 
Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim zwane dalej Stowarzyszeniem, 
jest  dobrowolnym,  samorządnym,  zrzeszeniem,  działającym  na  podstawie  przepisów 
ustawy  z  dnia  07.04.1989  r.  -  Prawo  o  Stowarzyszeniach  (Dz.  U.  Nr  20  poz.  104  z 
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Stowarzyszenie jest apolityczne, dobrowolne i samorządne o charakterze instytucji pożytku 
publicznego.  Stowarzyszenie  jest  zarejestrowane,  posiada  osobowość  prawną,  powołane 
jest na czas nieokreślony.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest: Zespół Szkół Nr 2, im. H. Dobrzańskiego „Hubala”, ul. Si-
korskiego 3,  87-700 Aleksandrów Kujawski.  Terenem działalności jest  obszar  Rzeczpo-
spolitej Polskiej.

§ 4.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci  i odznak zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami.

§ 5.

Stowarzyszenie  może  należeć  do  innych  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o 
podobnych celach, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Cele i środki Działania

§ 6.

1. Celami Stowarzyszenia są :

1) skupianie w ramach Stowarzyszenia wychowanków i przyjaciół szkoły dla 
utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej,
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2) działanie na rzecz utrzymania, konserwacji i remontów budynków szkoły oraz 
zagospodarowania terenu wokół niej,

3) działanie na rzecz integracji społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym,

4) działanie na rzecz ekologicznego rozwoju środowiska lokalnego,

5) dofinansowanie bieżącej działalności szkoły,

6) działanie na rzecz ochrony zabytków kultury regionu,

7) popularyzowanie osiągnięć absolwentów,

8) popularyzowanie postaci Patrona Szkoły,

9) działania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

10) wspieranie działań dydaktyczno - wychowawczych,
11) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

12) działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

13) upowszechniania krajoznawstwa oraz wypoczynku młodzieży,

14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

15) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
16) działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przy-

rodniczego,

17) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami,

18) promocja i organizacja wolontariatu.

§ 7.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z prawem Rzecz-
pospolitej Polskiej, a w szczególności poprzez:

1) współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, 
Samorządem Słuchaczy oraz innymi organizacjami działającymi w Szkole,

2) organizowanie spotkań koleżeńskich, odczytów, zjazdów, prelekcji itp.

3) dokonywanie zakupów środków rzeczowych na rzecz Szkoły,

4) współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele 
działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia,

5) włączanie się do realizacji programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
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6) inicjowanie akcji pomocowych podejmowanych przez uczniów i współdziałanie 
w ich realizacji, zwłaszcza w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, ubogich i 
samotnych, dzieci z domów dziecka oraz uchodźców politycznych,

7) wspieranie uczestnictwa uczniów w wolontariacie,

8) współpracę z innymi szkołami publicznymi i niepublicznymi, również z innych 
państw, w tym przyjmowanie wizyt dzieci i młodzieży uczęszczających do tych 
szkół.

2. Wszelkie dochody osiągane przez Stowarzyszenie przeznaczone zostaną na reali-
zację statutowych celów Stowarzyszenia

3. Stowarzyszenie może osiągać dochody poprzez:

1) prowadzenie zbiórek oraz organizacje imprez masowych,

2) pozyskiwanie dotacji, subwencji od osób prawnych i fizycznych,

3) pozyskiwanie darowizn,

4) pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.

Prawa i obowiązki członków

§ 8.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 9.

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 10.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży de-
klarację  członkowską,  opłaci  składki  i  uzyska  pozytywną rekomendację  innego członka 
Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 12.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
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§ 

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji 
Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub Szkoły

§ 15.

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek przynajmniej 15 członków 
Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do :

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowa-
rzyszenie,

4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

5) zgłaszania kandydatur do wyróżnień,

6) zgłaszania wniosków kandydatów na członka honorowego.

§ 17.

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek,
4) w ramach swoich możliwości pozyskiwania środków na realizację celów Sto-

warzyszenia.

§ 18.

Członkowie  wspierający  i  honorowi  nie  posiadają  biernego  oraz  czynnego  prawa  wy-
borczego,  mogą  jednak  brać  udział  z  głosem  doradczym  w posiedzeniach  statutowych 
władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa członków zwyczajnych.
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§ 

Członek  wspierający  ma  obowiązek  wywiązywania  się  z  zadeklarowanych  świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20.

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 21.
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej bezpośrednio Zarządowi; śmierci członka oraz 
utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

2) nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

3) brak uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia w okresie powyżej 12 miesięcy,

4) zalegania z opłacaniem składek przez okres powyżej 24 miesięcy,

5) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
2. W przypadku określonych w punkcie 1) Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu z 

listy członków Stowarzyszenia, natomiast w przypadkach określonych w punktach 
2), 3), 4), 5), Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia. 
Uchwała  o  wykluczeniu  członka  ze  Stowarzyszenia  wymaga  pisemnego 
uzasadnienia.

§ 22.

Od  uchwał  Zarządu  w  przedmiocie  skreślenia  z  listy  członków  Stowarzyszenia  oraz 
wykluczenia  członka  ze  Stowarzyszenia  przysługuje  zainteresowanemu  członkowi  od-
wołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu uchwały 
wraz z  uzasadnieniem. Odwołanie  rozpoznawane jest  na najbliższym Walnym Zebraniu 
Członków.
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Władze Stowarzyszenia

§ 23.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków.

2) Zarząd.

3) Komisja Rewizyjna.

§ 24.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór 
odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

2. Członkowie  wybrani  do  władz  Stowarzyszenia  mogą  pełnić  tę  samą  funkcję  nie 
dłużej niż przez 3 kadencje.

3. Zarząd i Komisja Rewizyjna konstytuują się na pierwszym zebraniu. Zarząd wybiera 
spośród siebie prezesa, zastępcę, skarbnika, sekretarza i członka zarządu. Komisja 
Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i 
członka.

§ 25.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obec-
ności  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,  chyba że dalsze po-
stanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 26.

Walne  Zebranie  Członków jest  najwyższą  władzą  Stowarzyszenia.  Biorą  w nim  udział 
członkowie zwyczajni  z  głosem stanowiącym, członkowie honorowi oraz wspierający z 
głosem doradczym. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 27.

Walne  Zebranie  Członków Zwyczajne  jest  zwoływane raz  na  rok przez Zarząd Stowa-
rzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co 
najmniej  na  7  dni  przed  terminem  zebrania.  Zawiadomienie  członków  następuje  przez 
wywieszenie  komunikatu  w  siedzibie  Stowarzyszenia,  opublikowanie  na  stronie 
internetowej Stowarzyszenia i wysłanie pocztą elektroniczną.
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Walne  Zebranie  Członków Nadzwyczajne może się  odbyć w każdym czasie.  Jest  zwo-
ływane  przez  Zarząd  z  jego  inicjatywy,  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  lub  pisemny 
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 29.

1. Do wyłącznej właściwości kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian statutu,

3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7) uchwalanie budżetu,
8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń 

na rzecz Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzy-
szenia i jego władz,

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego ma-
jątku,

13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

14) podejmowanie uchwały w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości.

§ 30.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwa-
łami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 31.

Zarząd jest 5-osobowy i składa się z prezesa, zastępcy, skarbnika, sekretarza i członka.
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§ 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 4 miesiące.

§ 33.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) Realizacja celów Stowarzyszenia.

2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

3) Sporządzanie planów pracy i budżetu.

4) Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia.
5) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Sto-

warzyszenia.

6) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz..

7) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

8) Przyjmowanie członków do Stowarzyszenia.
9) Podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia 

oraz wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane 
w związku z pełnioną funkcją. Decyzje w tym zakresie podejmuje Walne Zebranie 
Członków.
3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego 
organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 34.

Zarząd  reprezentuje  Stowarzyszenie  na  zewnątrz  poprzez  zgodne  oświadczenie  dwóch 
członków, w tym prezesa Zarządu.

§ 35.

Komisja  Rewizyjna  powołana  jest  do  sprawowania  kontroli  nad  działalnością  Stowa-
rzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 36.

Komisja Rewizyjna jest 3-osobowa i składa się z przewodniczącego, zastępcy przewod- 
niczącego oraz członka.

§ 37.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
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1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,prawo żądania 
zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

3) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 38.

W razie, gdy w czasie trwania kadencji skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, 
uzupełnienie  ich  składu  może  nastąpić  w  drodze  kooptacji,  której  dokonują  pozostali 
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W takim trybie można powołać nie więcej 
niż połowę składu organu.

Majątek i dochody Stowarzyszenia
§ 39.

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 40.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki 

publiczne,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działal-

ności,
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu 

Stowarzyszenia,
5) dotacje subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia 

usług,
6) wpływy z działalności gospodarczej.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

4. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć 
działalność gospodarczą, z której  dochody przeznacza się na realizację celów sta-
tutowych  Stowarzyszenia  i  nie  mogą  by  przeznaczone  do  podziału  między  jego 
członków.
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1. Dla ważności oświadczenia woli,  pism i dokumentów w przedmiocie praw i obo-
wiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa 
lub Zastępcy Prezesa i Skarbnika.

2. Dla  ważności  innych  pism  i  dokumentów  wymagany  jest  podpis  dwóch  osób: 
Prezesa lub Zastępcy Prezesa i innego Członka Zarządu.

§ 42.

1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza 
obejmującego dochody i wydatki.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

§ 43.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na Koncie Stowarzysze-
nia. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 
sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Zastępcy Prezesa i 
Skarbnika.

§ 44.

1. Przyjęcie przez Stowarzyszenie darowizny lub spadku nie może spowodować prze-
jęcia  przez Stowarzyszenie  długów przewyższających wartość mienia przyjmowa-
nego.

2. W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd.

3. Stowarzyszenie nie ma prawa do:

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia 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 
zwane dalej „osobami bliskimi”,
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2) Przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich,

3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracow-
ników  oraz  ich  osób  bliskich,  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób 
trzecich.

Postanowienia końcowe

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 45.

Uchwałę wsprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością
2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 46.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje 
Walne Zebranie  Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania.

§ 47.

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

2. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale 
Walnego Zebrania Członków.

4. Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej - niedo-
chodowej, której cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

§ 48.

Statut  wchodzi  w  życie  po  uprawomocnieniu  się  postanowienia  stosownego  Sądu. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o 
Stowarzyszeniach.

Komitet Założycielski
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