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(tekst jednolity uwzględniający zmianę dokonaną uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 11 grudnia 2017 roku) 

STATUT 

Stowarzyszenia Przyjaciół XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie 

Rozdział  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół  XIII  Liceum Ogólnokształcącego       

w Szczecinie - zwane dalej Stowarzyszeniem. 

§ 2 

Stowarzyszenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, posiada osobowość 

prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 

niniejszego Statutu. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych, zawiązanym do wspierania działalności XIII Liceum 

Ogólnokształcącego i 16 Gimnazjum w Szczecinie, zwanych dalej Szkołą. 

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.  

§ 4 

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin, w województwie 

zachodniopomorskim. 

3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Prawo do używania nazwy, odznaki, pieczęci i symbolu graficznego jest 

zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu. 
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§ 5 

Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony. 

§ 6 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może 

pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

§ 7 

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego. Uzyskiwany przez 

Stowarzyszenie dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie 

realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków 

Stowarzyszenia. 

                                                             § 8 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, w rozmiarach służących do realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia 

służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być 

przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności 

pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

3. Prowadzenie przez stowarzyszenie działalności pożytku publicznego i odpłatnej 

działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form 

działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników 

każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

 

 

Rozdział  II 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 9 

Celem działalności Stowarzyszenia jest: 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.888369:part=a10u1p3:nr=1&full=1
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1. Wspieranie rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce. 

2. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. 

3. Pielęgnowanie historii i tradycji Szkoły, promowanie jej dorobku i osiągnięć. 

4. Wspieranie działań Szkoły w zakresie kształtowania postaw patriotycznych oraz 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

5. Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego i kulturalnego 

Szkoły. 

6. Wspieranie nowoczesnych i nowatorskich form edukacji. 

7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 

8. Wspomaganie Szkoły w poprawianiu warunków lokalowych oraz w pozyskiwaniu 

sprzętu, środków i materiałów dydaktycznych. 

9. Organizacja i wspomaganie wypoczynku młodzieży. 

10. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów        

i współpracy między społeczeństwami. 

§ 10 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1. Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych z przeznaczeniem na realizację 

celów statutowych, w szczególności poprzez: 

a) inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej, 

b) gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat, 

c) poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia. 

2. Prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej, wydawniczej. 

3. Wspieranie kontaktów między absolwentami Szkoły. 

4. Organizowanie spotkań koleżeńskich, sympozjów i różnych form pogłębiania 

integracji absolwentów i przyjaciół Szkoły. 

5. Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych. 

6. Fundowanie stypendiów, nagród i zapomóg na rzecz młodzieży Szkoły i jej 

absolwentów. 
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7. Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, 

wychowawczego i materialnego Szkoły. 

8. Uczestniczenie w działaniach zmierzających do rozwoju środków materialnych, 

technicznych i organizacyjnych Szkoły. 

9. Współdziałanie z organami Szkoły. 

10. Organizowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

11. Prowadzenie działalności gospodarczej po spełnieniu wymogów wynikających            

z obowiązujących przepisów prawa. 

12. Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację                       

i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 

13. Współpracę ze szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi. 

14. Przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień twórczym pedagogom podejmującym 

działalność nowatorską. 

 

§ 10 a 

Działalność określona w § 10 Statutu, z wyjątkiem pkt 11 może być prowadzona jako 

odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego. 

 

Rozdział  III 

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych. 

§ 12 

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

§ 13 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złożyła 

deklarację członkowską zawierającą rekomendację jednego członka Stowarzyszenia. 

2. Członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd w ciągu trzech miesięcy od 

daty złożenia pisemnej deklaracji, o której mowa w ust. 1. 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna 

popierająca działalność Stowarzyszenia, która pisemnie zadeklarowała na jego rzecz 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa                           

w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.  

4. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w ciągu trzech miesięcy 

od daty złożenia pisemnej deklaracji, o której mowa w ust. 3. 

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która w sposób 

szczególny przyczyniła się do realizacji jego celów. Tytuł członka honorowego nadaje 

Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

6. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia 

zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, którego decyzja jest 

ostateczna.  

 

§ 14 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w działalności 

Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny ma prawo: 

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

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia, 

c) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

d) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

3. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
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a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia, 

c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

d) dbania o mienie Stowarzyszenia, 

e) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

4. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem 

doradczym. 

5. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w 

deklaracji. 

6. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich na rzecz 

Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na 

piśmie Zarządowi, 

b) śmierci członka, 

c) skreślenia z listy członków z powodu zaległości w opłacaniu składek przez 

okres 6 miesięcy, 

d) notorycznego łamania Statutu i nie uczestniczenia w działalności 

Stowarzyszenia. 

2. Decyzję o ustaniu członkostwa - określone w ust 1, pkt. c, d - podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia. 

3. Członek ma prawo odwołania się od decyzji Zarządu Stowarzyszenia do Walnego 

Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Walne Zebranie Członków 

rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. 

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna. 
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Rozdział  IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 16 

Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem, 

b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem, 

c) Komisja Rewizyjna. 

§ 17 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie może być: 

a) zwyczajne, 

b) nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako 

sprawozdawcze najpóźniej do końca szóstego miesiąca po zakończeniu roku 

obrachunkowego i co trzy lata jako sprawozdawczo - wyborcze.  

4. Walne Zebranie prowadzi Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany 

każdorazowo w glosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych 

członków Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania nie może wchodzić w 

skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne 

Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku              

i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

6. Zarząd zawiadamia na piśmie członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu oraz 

proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, co najmniej na 14 dni przed jego 

zwołaniem. 

7. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co 
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najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania - kworum, chyba, że dalsze 

postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

8. Uchwała w sprawie zmian w Statucie może być podjęta większością dwóch trzecich 

głosów. Treść proponowanej zmiany w Statucie musi być podana w zawiadomieniu 

zwołującym Walne Zebranie. 

9. W przypadku braku wymaganej liczby członków Zarząd może zwołać Walne 

Zebranie w drugim terminie, nie później niż 14 dni po terminie pierwszym. 

10. W przypadku zwołania Walnego Zebrania w drugim terminie uchwały zapadają 

zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków. 

11. Uchwalenie Statutu, zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad na Walnym Zebraniu, jeśli były 

umieszczone w porządku obrad. 

12. Walne Zebranie obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad. 

§ 18 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 

a) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

b) uchwalanie zmian Statutu,   

c) zatwierdzenie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

e) uchwalanie budżetu, 

f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

g) określenie wysokości zobowiązań finansowych jakie może zaciągać Zarząd, 

h) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, 

i) uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich uiszczania, 

j) podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

l) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia, 
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m) podejmowanie uchwal w każdej sprawie wniesionej pod obrady jeśli nie została 

zastrzeżona do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

§ 19 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków. 

2. W przypadku powołania trzyosobowego Zarządu, w jego skład wchodzi Prezes Zarządu, 

Sekretarz i Skarbnik. 

3. W przypadku powołania czteroosobowego Zarządu, w jego skład wchodzi Prezes 

Zarządu, Zastępca Prezesa, Sekretarz i Skarbnik. 

4. W przypadku powołania pięcioosobowego Zarządu, w jego skład wchodzi Prezes 

Zarządu, Zastępca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik i członek Zarządu. 

5.  Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie w 

głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

6. W przypadku  zmian w składzie Zarządu w czasie trwania kadencji jego skład zostaje 

uzupełniony na najbliższym Walnym Zebraniu. Kadencja członka Zarządu powołanego 

przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów 

pozostałych członków Zarządu. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo karne skarbowe. 

7. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez 

Walne Zebranie. 

§ 20 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności 

Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, 

b) przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia na dany rok działalności, 

c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

d) uchwalanie regulaminu wynagradzania pracowników Stowarzyszenia, 

e) zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia i ustalanie ich wynagrodzeń, 

f) zwoływanie Walnego Zebrania, 
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g) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym: finansowej i rachunkowej 

według obowiązujących przepisów, 

h) zaciąganie zobowiązań finansowych w granicach ustalonych przez Walne Zebranie 

w ramach Zarządu zwykłego, 

i) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego, 

j) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

k) składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu, 

l) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich, 

m) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

§ 21 

1. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy składu członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa 

miesiące. 

3. Zarząd działa na podstawie własnego regulaminu. 

§ 22 

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

zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest 

Prezes i jeden z członków Zarządu działający łącznie lub Skarbnik i jeden z członków 

Zarządu działający łącznie. 

§ 23 

Do realizacji zadań Zarząd może powołać biuro Stowarzyszenia. 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna stanowi organ nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym 

zwykłą większością głosów. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie 
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Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. 

4. W przypadku zmian składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji jej skład 

zostaje uzupełniony na najbliższym Walnym Zebraniu. Kadencja członka Komisji 

powołanego przed upływem danej kadencji Komisji wygasa równocześnie z 

wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Komisji. 

5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z 

nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, a także osoby skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać 

zwrot poniesionych, uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie 

wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 

ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów                 

w obecności, co najmniej dwóch członków. 

9. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu uchwalonego przez 

Walne Zebranie. 

§ 25 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli, 

c) żądanie od Zarządu i członków Stowarzyszenia złożenia wyjaśnień dotyczących 

kontrolowanych spraw, 

d) składanie na Walnym Zebraniu wniosku o udzielenie bądź odmowę udzielenia 

absolutorium Zarządowi, 

e) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności, 

f) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania, 
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g) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 

ustalonym Statutem. 

Rozdział  V 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 26 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

a) składek członkowskich, 

b) darowizn, zapisów i spadków, ofiarności publicznej, 

c) dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

d) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, 

e) działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd z zastrzeżeniem § 18 g. 

§ 27 

1. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń z majątku Stowarzyszenia dla 

członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, pracowników 

Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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. 

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków 

Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia 

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. Zabronione jest wykorzystanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków 
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Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia 

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Zabronione jest dokonywanie przez Stowarzyszenie zakupu na szczególnych zasadach 

towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 

członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Rozdział  VI 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje komisję 

likwidacyjną oraz określa sposób jego likwidacji. 

3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, zarządza on jego likwidację 

wyznaczając likwidatora. 

 

 

 


