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PREAMBUŁA 

Stowarzyszenie imienia Honoraty Łukasiewicz „Przyjazna Trójka” jest dobrowolnym, 

samorządnym zrzeszeniem rodziców, nauczycieli, absolwentów i sympatyków Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej.  

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Stowarzyszenie imienia Honoraty Łukasiewicz „Przyjazna Trójka”, zwane dalej 

Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo                                  

o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z póź. zm.) oraz postanowień 

niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§ 2. 

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Przyjazna Trójka”. 

 

§ 3. 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

 

§ 4. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Środa Wielkopolska. 

 

§ 5. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem Środy Wielkopolskiej i województwa wielkopolskiego. Dla właściwego 

realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami 

kraju.  

 

§ 6. 

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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§ 7. 

Ilekroć w statucie pojawia się nazwa „szkoła”, rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 3               

w Środzie Wielkopolskiej, ul. 20 Października 2, 63-000 Środa Wielkopolska. 

 

§ 8. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 

spraw może zatrudniać pracowników. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 9. 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz:  

a. promocji postaw prospołecznych,  

b. promocji i ochrony zdrowia,  

c. upowszechniania różnych form aktywnego wypoczynku, 

d. pozyskiwania funduszy na modernizację szkoły oraz wzbogacanie zbiorów biblioteki szkolnej, 

e. integracji uczniów z dziećmi i młodzieżą z zagranicy,   

f. integracji emerytowanych nauczycieli.  

 

 

 

§ 10. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. współpracę z dyrekcją szkoły,  

b. współpracę z organizacjami działającymi na terenie szkoły, 

c. organizowanie lub wspieranie programów edukacyjnych i imprez środowiskowych 

promujących zdrowy styl życia, 

d. organizowanie rajdów rowerowych,  

e. gromadzenie środków finansowych, w celu realizacji zadań statutowych dzięki działalności 

charytatywnej, dotacjom, grantom, darowiznom, odpisom, składkom członkowskim, zbiórkom 

publicznym oraz organizacji festynów i kiermaszów, 

f. organizowanie międzynarodowej wymiany uczniów, 

g. prowadzenie DOMU NAUCZYCIELA. 

 

 

§ 11. 

Wyżej wymienione cele będą realizowane głównie na rzecz społeczności Szkoły Podstawowej                   

nr 3 w Środzie Wielkopolskiej.  
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ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 12. 

W Stowarzyszeniu istnieją 3 statusy członkostwa: 

a. członkostwo zwyczajne, 

b. członkostwo wspierające, 

c. członkostwo honorowe. 

 

§ 13. 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa                                     

w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

§ 14. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która uznaje cele statutowe 

Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawa, deklarująca pomoc rzeczową, 

merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, nie należąca wcześniej 

do niego, która jednak może się poszczycić wybitnymi zasługami na polu realizacji celów 

statutowych.  

 

§ 15. 

1. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek członków zwyczajnych lub 

wspierających Stowarzyszenia.  

2. Do podjęcia uchwały o ustanowieniu osoby fizycznej członkiem honorowym niezbędna jest 

bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.  

 

§ 16. 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:  

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;  

b) udziału we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia;  
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c) zgłaszania wniosków, postulatów i projektów uchwał w sprawach dotyczących działalności 

Stowarzyszenia;  

d) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach, pod 

warunkiem, iż są one zgodne z jego statutowymi celami.  

 

§ 17. 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek do:  

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;  

b) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;  

c) regularnego opłacania składek;  

d) godnego prowadzenia działalności społecznej w ramach Stowarzyszenia;  

e) godnego i rzetelnego sprawowania funkcji, pochodzących z wyboru;  

f) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, propagowania jego idei oraz zjednywania mu członków              

i sympatyków. 

 

§ 18. 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak:  

a) brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków;  

b) zgłaszać wnioski, opinie, postulaty i projekty uchwał, dotyczące działalności Stowarzyszenia.  

2. Członkowie honorowi mają obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia, propagowania 

jego idei oraz zjednywania mu członków i sympatyków.  

 

 

§ 19. 

Członkowie wspierający mają obowiązek:  

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;  

b) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;  

c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, propagowania jego idei oraz zjednywania mu członków         

i sympatyków.  
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§ 20. 

Nabycie członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje na wniosek ½ członków 

Stowarzyszenia oraz na mocy uchwały podjętej przez Zarząd. 

 

§ 21. 

Utrata członkostwa następuje na skutek:  

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;  

b) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia;  

c) śmierci członka lub utracenia przez niego osobowości prawnej;  

d) rozwiązania Stowarzyszenia.  

 

§ 22. 

Dobrowolne wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną po 

uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.  

 

 

§ 23. 

1. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia może 

nastąpić na skutek:  

a) łamania przez członka Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia, 

c) nie płacenia składek, 

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.  

2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może także nastąpić na pisemny wniosek co najmniej 

połowy członków Stowarzyszenia z w/w powodów, lub z powodu utraty praw obywatelskich na 

mocy prawomocnego wyroku sądu.  

3. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu lub skreślona z listy 

członków musi zostać o fakcie tym poinformowana poprzez doręczenie kopii odpowiedniej 

uchwały.  

 

 

 

§ 24. 
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Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków Stowarzyszenia 

wymagana jest bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

Zarządu.  

 

§ 25. 

1. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków lub wykluczony na mocy uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania 

Członków.  

2. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia 

odpowiedniej uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 26. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, 

b. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”, 

c. Komisja Rewizyjna. 

2. Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia wybiera się bezwzględną większością głosów 

członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków, w trybie głosowania jawnego. 

3. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

4. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia stanowią wszyscy Członkowie zwyczajni 

Stowarzyszenia. 

 

§ 27. 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej. 

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego 

dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania 

zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.  

3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania. 

 

 

§ 28. 

1.W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie 

trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, 

pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków 

pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia 

wyborów uzupełniających. 

2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie 

jego mandatu w tym organie. 
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Walne Zebranie Członków 

 

§ 29. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków może być: 

a. Zwyczajne, 

b. Nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz                      

w roku jako sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.  

4. Terminy i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na                 

7 dni przed terminem zebrania. 

 

§ 30. 

1. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.  

2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo                      

w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.  

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że pozostałe 

postanowienia Statutu stanowią inaczej.  

4. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może na prośbę jednego z członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia, obecnego na zebraniu, poddać pod głosowanie wniosek                               

o utajnienie głosowania  

5. W przypadku, gdy we wskazanym terminie przybędzie mniej niż połowa ogólnej liczby 

członków Walne Zebranie Członków obraduje w drugim terminie.  

6. Jeżeli w drugim terminie Zebrania nie stawi się połowa ogólnej liczby członków, wszystkie 

uchwały zapadają głosami obecnych członków Stowarzyszenia. 

7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos 

przewodniczącego Walnego Zebrania. 
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§ 31. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,  

2. uchwalanie statutu i jego zmian, 

3. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 

4. wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, 

5. udzielanie Zarządowi absolutorium, 

6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, 

skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia;  

9. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia, 

10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

 

§ 32. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w przypadkach szczególnie uzasadnionych.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:  

a) z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,  

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie co najmniej 

dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało 

zwołane.  

 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 33. 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków, a zarazem 

naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania 

Członków.  
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2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed 

Walnym Zebraniem Członków. 

 

§ 34. 

Do zakresu działania Zarządu należy:  

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności 

Stowarzyszenia, zgodnie z celami statutowymi; 

b) sporządzanie planów pracy i budżetu oraz nadzór nad ich realizacją;  

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, gromadzenie środków 

finansowych i innych zasobów, niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia;  

d) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;  

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;  

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad;  

g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;  

h) sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, planu pracy oraz z budżetu i przedkładanie 

ich Walnemu Zebraniu Członków;  

i) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu 

współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka 

współpraca okaże się potrzebna do realizacji zadań Stowarzyszenia;  

j) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia;  

k) zatrudnianie i określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia.  

 

 

§ 35. 

1. W skład Zarządu wchodzi 8 członków.  

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, przy czym pierwsza kadencja Zarządu trwa jeden rok. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i 

Sekretarza.  

4. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes, lub osoba przez niego upoważniona.  

5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.  

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. 
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7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 

8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 

 

 

§ 36. 

Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 37. 

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.  

 

§ 38. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;  

b) składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;  

c) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia;  

d) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;  

e) składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia;  

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

 

§ 39. 

Komisja Rewizyjna, wykonując uprawnienia kontrolne, ma prawo wglądu w całokształt 

działalności Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielenia jej wszelkich niezbędnych 

informacji.  

 

§ 40. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego Komisji. 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.  
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3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być 

pracownikami Stowarzyszenia.  

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata.  

5. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu, jedynie z głosem doradczym. 
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ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 41. 

Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

1) składki członkowskie, 

2) darowizny, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, 

3) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,  

 

§ 42. 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

§ 43. 

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, 

zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, upoważnieni są Prezes 

oraz członek Zarządu, działający łącznie. 
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ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 44. 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 

Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu 

Członków.  

 

§ 45. 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  

 

 

§ 46. 

Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.  

 

 

§ 47. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017, poz. 210 z póź. zm).  

 

 

§ 48. 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenie i uzyskania osobowości 

prawnej 

 

 

 


