Stowarzyszenie

„Żywa Szkoła”

STATUT

ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA. TEREN DZIAŁANIA I CZAS TRWANIA

§1
Stowarzyszenie,

zwane

dalej

„Stowarzyszeniem"

jest

posiadającym

osobowość

prawną.

dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., Nr 20, póz. 104 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „ŻYWA SZKOŁA".
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Bytów.
§4

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
§5

Stowarzyszenie ustanawia się na czas nieograniczony.
§6
Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym
oraz nazwą w zakresie, w jakim jest to zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§7
Cele Stowarzyszenia są następujące:
1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego i
kulturalnego
2. integracja uczniów i rodziców , przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

3. wspieranie uczniów zdolnych i pomoc uczniom opóźnionym w nauce,
4. promowanie zdrowego stylu życia.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) pozyskiwanie środków na rozwój infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie;
2) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa;
3) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i
rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
4) prowadzenie działalności wydawniczej;
5) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób
starszych i niepełnosprawnych;
6) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
7) wspieranie działań społecznych i zawodowych nauczycieli SP2 Bytów;
8) upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów
sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;
9) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
10)

podejmowanie

w

ramach

obowiązujących

przepisów

wszelkich

przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły.
11) uczestnictwo w konferencjach, kongresach i zjazdach związanych
tematycznie z celami Stowarzyszenia.

§9
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego – non profi.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA

§ 10
Stowarzyszenie tworzą:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający,
3) członkowie honorowi.

§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski, lub cudzoziemiec także
nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność
do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych.

§ 12
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne związane w jakikolwiek sposób z
realizacją celów Stowarzyszenia.

§ 13
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się na podstawie uchwały Zarządu wydanej na skutek
rozpatrzenia złożonej deklaracji zainteresowanego. Zainteresowany podmiot - kandydat na członka
Stowarzyszenia składa Zarządowi deklaracje członkowską.

§ 14
Ustanie członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia - z dniem otrzymania przez Zarząd stosownego
oświadczenia,
2. śmierci członka Stowarzyszenia,
3. zaprzestania spełniania wymogów określonych w § 11 niniejszego Statutu - w dacie
zaprzestania spełniania tych wymogów; ustanie członkostwa w przedmiotowym wypadku jest
stwierdzane Uchwałą Zarządu,
4. z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez trzy pełne okresy płatności na mocy Uchwały Zarządu,
5. w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień § 16 poniżej.

§ 15

Ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia - z dniem otrzymania przez Zarząd
stosownego oświadczenia,
2. wykreślenia członka wspierającego Stowarzyszenia z właściwego rejestru,
3. z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez trzy pełne okresy
płatności - na mocy Uchwały Zarządu,
4. w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień § 16 poniżej.

§ 16

W przypadku uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu
lub podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
po wysłuchaniu zainteresowanego może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia.

§ 17
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. jako członek zwyczajny wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia na
zasadach określonych postanowieniami niniejszego Statutu,
2. uczestniczyć we wszystkich pracach i

inicjatywach podejmowanych przez

Stowarzyszenie,
3. składać wnioski oraz inspirować działania co do wszelkich projektów zmierzających
do realizacji celów Stowarzyszenia,
4. udostępniać wszelkie opinie, wydawnictwa, analizy oraz inne opracowania
przygotowywane przez Stowarzyszenie,

§ 18
Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1. przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz
uchwały jego władz,
2. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, a zwłaszcza wspierać je w
podejmowanych inicjatywach,
5. udzielać Stowarzyszeniu wszelkich informacji koniecznych do jego prac, z

wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową lub zawodową lub
jakąkolwiek inną tajemnicę chronioną przepisami prawa, członka Stowarzyszenia,
6. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w określonej wysokości.

§ 19

1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym lub prawnym
nie będącym członkami odpowiednio zwyczajnymi lub wspierającymi Stowarzyszenia
w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego
statutowych celów.
2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków.
3. Członkowi honorowemu Stowarzyszenia przysługują wszystkie prawa członka
zwyczajnego Stowarzyszenia za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
4. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia może nastąpić jedynie wyjątkowo w
przypadku rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia. Utrata członkostwa
honorowego następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością 4/5 głosów.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA I JEGO REPREZENTOWANIE

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna,

§ 21
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 .głosów, chyba że
niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość.

2. Władze Stowarzyszenia mogą podejmować ważne uchwały, o ile wszyscy członkowie danej
władzy zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa
członków danej władzy lub organu Stowarzyszenia. Jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy
członkowie danej władzy lub organu Stowarzyszenia, można podejmować ważne uchwały
niezależnie od zawiadomienia członków o posiedzeniu.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne
przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych sprawach na żądanie choćby
jednego członka danej władzy.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 22
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 23
1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy
członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden
głos.
3. Walne Zebranie, o ile zostało prawidłowo zwołane, jest ważne bez względu na ilość
obecnych członków Stowarzyszenia.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie

wspierający Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. uchwalenie wieloletnich programów działania Stowarzyszenia oraz wytycznych jego
działania,
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za
ubiegły rok oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły
rok,
4. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez
nich obowiązków w poprzednim roku,
5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosownie do
postanowień niniejszego Statutu,
6. zmiana statutu stosownie do postanowień Rozdziału VI niniejszego Statutu,
7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia stosownie do postanowień
rozdziału VII niniejszego Statutu,
8. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
10. uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
11. inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania członków stosownie do
postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa i nie przekazane do kompetencji
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 25

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 26
1.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie
6 miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

2.

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być:
a. rozpatrzenie

i

zatwierdzenie

sprawozdania

Zarządu

z

działalności

Stowarzyszenia za ubiegły rok oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za

ubiegły rok,
c. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania
przez nich obowiązków w poprzednim roku.

§ 27

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się gdy władze Stowarzyszenia
uprawnione do jego zwoływania lub podmioty uprawnione do wnioskowania o jego zwołania
uznają to za wskazane.

§ 28
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na
wniosek Komisji Rewizyjnej, lub wniosek co najmniej 10% członków (zwyczajnych i
wspierających) Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno
zostać zwołane w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez uprawnionego.
3. Walne Zebranie Członków powinno się zakończyć w terminie najpóźniej 3 tygodni od
dnia rozpoczęcia obrad.
4. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie zostanie zwołane przez Zarząd w terminach
określonych w Statucie, prawo zwołania Walnego Zebrania przysługuje Komisji
Rewizyjnej, a w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków także
innym podmiotom uprawnionym do jego zwołania.

§ 29

Walne Zebrania Członków odbywają się na terenie miasta Bytowa

§ 30
1. Walne Zebranie Członków zwołuje się za pośrednictwem poczty lub poczty
elektronicznej wysyłanej do wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej 2
tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie wysłane na
ostatni znany adres pocztowy lub poczty elektronicznej uznaje się za prawidłowo
wysłane.
2. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania

Członków oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany
Statutu Stowarzyszenia wskazać należy ponadto treść proponowanych zmian.

§ 31
Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad przedstawionym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania
Członków, chyba że na zebraniu obecni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

C. ZARZĄD

§ 32
1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.
2. Członkowie Zarządu powoływani są spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków na wspólną kadencję wynoszącą 3 lata.
3. Nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty Walnego Zebrania Członków,
które dokonało wyboru Zarządu Stowarzyszenia, nowy Zarząd ukonstytuowuje się
wybierając z własnego grona Prezesa Zarządu oraz innych funkcyjnych członków
Zarządu.
4. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani w każdym czasie przez
Walne Zebranie Członków, na wniosek złożony w formie pisemnej przez co najmniej
dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym odwołanie całego
Zarządu bądź, odpowiednio poszczególnych jego członków może nastąpić wyłącznie
w przypadku zaistnienia następujących ważnych powodów dotyczących Członka
Zarządu bądź wszystkich Członków. Zarządu:
a. istotnego

naruszenia

przepisów

prawa

związanych

z

działalnością

Stowarzyszenia lub postanowień Statutu, stwierdzonego przez Komisję
Rewizyjną, w szczególności w ramach badania sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia,
b. wszczęcia postępowania karnego przeciwko Członkowi Zarządu;
c. długotrwałej niezdolność do pełnienia funkcji Członka Zarządu, wynikającej z
choroby bądź wyjazdu poza granice Polski, których okres przekracza (trzy)
miesiące;
d. istotnej niegospodarności przy prowadzeniu spraw Stowarzyszenia.

5. Zarząd po upływie kadencji sprawuje swoje funkcje, aż do powołania nowego
Zarządu. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji jego mandat oraz
obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Zarządu lub z
upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jeżeli w tym terminie członek
Zarządu nie zostanie odwołany ze składu Zarządu
6. Pierwszy Zarząd, w tym pierwszy Prezes Zarządu jest powoływany przez zebranie

założycieli.
7. W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów liczba członków Zarządu będzie mniejsza niż
liczba określona w Statucie, Komisja Rewizyjna, nie później niż w ciągu niż 2 (dwóch)
tygodni od momentu zmniejszenia liczby członków Zarządu, dokona uzupełnienia składu
Zarządu.

8. Uzupełnienie składu Zarządu, o którym mowa w ust. 7, zostanie dokonane przez
tymczasowy wybór członka lub członków Zarządu przez Komisję Rewizyjną, tak aby
liczba członków Zarządu była równa liczbie określonej w odpowiedniej uchwale
Walnego Zebrania Członków.
9. W przypadku uzupełnienia składu Zarządu, w sposób określony w ust. 7 i 8, Zarząd
jest zobowiązany do zwołania, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od
uzupełnienia składu Zarządu, Walnego Zebrania Członków, którego porządek obrad
obejmować będzie wybór członków Zarządu.

§ 33
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Do

Zarządu

Stowarzyszenia

należy

prowadzenie

bieżącej

działalności

Stowarzyszenia, jego reprezentacja oraz inne sprawy przewidziane postanowieniami
niniejszego Statutu.
3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy,
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia. Jeżeli jednak przed
załatwieniem sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej
przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza, zakres zwykłych czynności
Stowarzyszenia, potrzebna jest Uchwała Zarządu.
4. Uchwały w przedmiocie przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia jako członka
zwyczajnego lub wspierającego, Zarząd podejmuje jednomyślnie.
5. Szczegółowy tryb pracy Zarządu może zostać określony w Regulaminie Zarządu
uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

§ 34
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie w sądzie i poza sądem.
2. Oświadczenia i podpisy w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch Członków Zarządu.
3. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników
powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze jednomyślnej uchwały
Zarządu. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdej chwili przez jednego członka
Zarządu.

§ 35
1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 marca, a
następnie walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia w poprzednim roku kalendarzowym oraz sprawozdania finansowe
Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia przedkłada Komisji Rewizyjnej półroczne sprawozdania z
działalności Stowarzyszenia zawierające opis całokształtu działalności Stowarzyszenia
w danym półroczu kalendarzowym. Sprawozdania te Zarząd obowiązany jest
przedkładać w terminach następujących:
a. sprawozdanie za I półrocze - do dnia 30 lipca danego roku,
b. sprawozdanie za II półrocze - do dnia 30 stycznia następnego roku.
3. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej, lub któregokolwiek z
członków tych władz udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać wszelkie
dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

D. KOMISJA REWIZYJNA
§ 36
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia liczy 3 (trzech) członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków'
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków na wspólną kadencje wynoszącą 3
lata.
3. Nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty Walnego Zebrania Członków,
które dokonało wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, nowa Komisja
Rewizyjna ukonstytuowuje się wybierając z własnego grona Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej oraz innych funkcyjnych członków Komisji Rewizyjnej.

4. Komisja Rewizyjna lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani w każdym
czasie przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna po upływie kadencji
sprawuje swoje funkcje aż do powołania nowej Komisji Rewizyjnej. W przypadku
złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek
sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej lub z
upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek
Komisji Rewizyjnej nie zostanie odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej.
5. Pierwsza Komisja Rewizyjna, w tym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest
powoływana przez zebranie założycieli.
6. W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów liczba członków Komisji Rewizyjnej
będzie mniejsza niż określona w odpowiedniej uchwale Walnego Zebrania Członków,
Zarząd jest zobowiązany do zwołania, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od
momentu zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej, Walnego Zebrania
Członków, którego porządek obrad obejmować będzie wybór członków Komisji
Rewizyjnej.

§ 37
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a. sprawowanie stałego nadzoru i kontroli na działalnością Stowarzyszenia, w
tym zwłaszcza działalnością finansową,
b. ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
3. przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków corocznego sprawozdania
z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt l) i 2) powyżej, zawierającego
również

opinię

w

zakresie

udzielenia

absolutorium

członkom

Stowarzyszenia,
4. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec Członków Zarządu,
5. uzupełnienia składu Zarządu w sposób określony w § 32.

Zarządu

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 38
l.

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:

a. składki członkowskie,
b. darowizny, spadki i zapisy,
c. dotacje i subwencje,
d. wpływy ze zbiórek, aukcji, konkursów, wystaw, kiermaszy, kursów i innych
imprez publicznych,
e. odsetki bankowe od zgromadzonych środków,
f. inne wpływy i dochody

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i - obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§ 39
Statut Stowarzyszenia może zostać zmieniony na mocy uchwały Walnego Zebrania
Członków powziętej większością 2/3 głosów.

§ 40
Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga wpisania do rejestru.

ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 41
1. W

przypadkach

przewidzianych

przepisami

prawa

Stowarzyszenie

podlega

rozwiązaniu i likwidacji, przeprowadzanych stosownie do postanowień prawa oraz
niniejszego Statutu.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy
uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów.

