
STATUT 

STOWARZYSZENIA RODZICOW ,,PRZYJAZNA SZKOŁA" 

(tekst jednolity 2018) 

 

ROZDZIAŁ   I 

PRZEPISY OGOLNE 

 

§ 1 

Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna Szkoła”, zwanym dalej „Stowarzyszeniem”, jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu prowadzenie 

i wzbogacanie  procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży. 

 

 

§ 2 

Stowarzyszenie zostaje powołane i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 1393 ze zm.), 

obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na podstawie aktu rejestracji i może uzyskać 

status organizacji pożytku publicznego. 

 

§ 4 

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania, 

swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

§ 5 

Siedzibą Stowarzyszenia są  Węgry ul. Szkolna 40 

 

§ 6 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których 

działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia 

 

§ 7 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

§ 8 

1. Działalność swą Stowarzyszenie opiera na pracy społecznej członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

3. Na mocy uchwały Zarządu członkowie organów Stowarzyszenia mogą otrzymywać 

wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w szczególności za 

udział w posiedzeniach. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3 nie może być wypłacone z 

dotacji oświatowej.  

§ 9 

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki 

organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych. 

 

ROZDZIAŁ II 



CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 10 

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna poprzez: 

1) prowadzenie i wzbogacanie procesu edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego dzieci 

i młodzieży. 

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

3) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

4) działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 

wychowania; 

5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

6) wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodziców i mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej.  

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1) powołanie i prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z siedzibą w Węgrach, 

zwanej również Społeczną Szkołą Podstawową. 

2) inspirowanie i wspieranie działalności tej placówki. 

3) oparcie procesu edukacyjnego i wychowawczego na ścisłej współpracy nauczycieli, dzieci        

i rodziców. 

4) otaczanie opieką i udzielanie pomocy uczniom. Promowanie uczniów szczególnie 

zdolnych. 

5) współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi realizującymi cele 

Stowarzyszenia 

6) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających, 

3. honorowych. 

 

§ 12 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadającą zdolność do 

czynności prawnych bez względu na obywatelstwo. 

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi. 

 

§ 13 

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczona zdolność do czynności prawnych 

mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa 

wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

 

§ 14 

Małoletni do lat 16 mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia 

bez prawa udziału w glosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz korzystania z 

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.  

 

§ 15 



Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd 

Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 

 

§ 16 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1. Brać czynny udział w realizowaniu zadań Stowarzyszenia. 

2. Stosować się do postanowień statutu, uchwal regulaminów i zarządzeń organów 

Stowarzyszenia. 

3. Opłacać regularnie składki i wypełniać inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu. 

 

§ 17 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, 

w szczególności: 

1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może, 

2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia. 

3. posiadać legitymację i nosić odznaki Stowarzyszenia. 

4. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które 

Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków. 

5. korzystać z innych możliwości, jakie stawia członkom Stowarzyszenie. 

 

§ 18 

Osoby fizyczne lub prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie 

oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną 

uchwałę. 

W takim trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie. Formę i rodzaj 

wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia. 

Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym 

wymienionym w § 17 pkt. 2-6. 

 

§ 19 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 

1. Rezygnacje pisemną złożoną na ręce Zarządu 

2. Wykluczenie przez Zarząd: 

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia 

b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia  

c) za zaleganie z opłata składki członkowskiej przez dwa okresy 

d) na pisemny  i umotywowany wniosek, co najmniej  10 członków Stowarzyszenia z 

przyczyn określonych w lit. a i b 

e) z powodu  utraty praw publicznych w wyniku  prawomocnego orzeczenia sądu 

3. śmierć  członka. 

 

§ 20 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna. 

Godność członka Honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie Członków na 

wniosek Zarządu. 

Członek Honorowy ma te same prawa i obowiązki, co członek zwyczajny, z tym że: 

1. nie posiada praw wyborczych, 

2. nie jest  zobowiązany do płacenia składek. 

 



§ 21 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do 

Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 22 

l. Władzami Stowarzyszenia są; 

a) Walne Zgromadzenie, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

Zabrania  się łączenia funkcji we władzach wymienionych w pkt b), c). 

 

§ 23 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. 

2. Zarząd Stowarzyszenia, którego  kadencja się zakończyła działa  do chwili 

ukonstytuowania się nowo wybranego Zarządu, któremu  zobowiązany jest niezwłocznie 

przekazać czynności, majątek, fundusze  i wszystkie urządzenia Stowarzyszenia. 

3. Przekazania dokonuje się w formie protokolarnej.. 

 

§ 24 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze 

postanowienia nie stanowią  inaczej. 

 

§ 25 

1. Najwyższą władzą  Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwadzieścia cztery miesięce 

lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/2 członków Komisji Rewizyjnej, 

powiadamiając o jego terminie,  miejscu  i propozycjach porządku obrad wszystkich 

członków, telefonicznie, listami poleconymi lub pocztą elektroniczną lub w każdy inny 

skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed  terminem rozpoczęcia obrad, w szczególności 

przez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być 

wyznaczony o godzinę  później  tego samego  dnia może ono obradować bez względu na 

liczbę uczestników. 

4. W Walnym  Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, 

z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia, 

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3) uchwalanie regulaminu obrad  Walnego  Zgromadzenia, 

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

5) wybór członków Zarządu i komisji Rewizyjnej, 

6) uchwalanie zmian statutu, 

7) podejmowanie uchwał  w sprawie  powoływania przez  Stowarzyszenie innych organizacji, 

8) podjęcie uchwały  w sprawie  rozwiązania Stowarzyszenia, 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 



10) powoływanie i odwoływanie składu  Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od 

jego orzeczeń, 

11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu. 

6.  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków 

obecnych. 

7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, komisji Rewizyjnej oraz 

rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy 

członków Stowarzyszenia; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie 

obowiązuje. 

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden glos. 

 

§ 26 

1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i dwóch członków Zarządu. 

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne  Zgromadzenie na 4-letnią kadencję. Zarząd 

konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 

4. Skład Zarządu stowarzyszenia muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności 

prawnych, które nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia. 

2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

3) Kierowanie bieżącą praca Stowarzyszenia 

4) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia. 

5) Ustalanie wysokości składek 

6) Uchwalanie planów działalności i kierunk6w rozwoju Stowarzyszenia w oparciu o statut 

oraz  uchwały i postanowienia Walnego Zgromadzenia. 

7) Powoływanie, nadzorowanie i rozwiazywanie placówek oświatowych, wychowawczych i 

opiekuńczych, określanie ich zasięgu terytorialnego oraz regulaminu działania, zgodnie z 

obowiązującym prawem oświatowym. 

8) Powoływanie, odwolywanie, zawieszanie w czynnościach kierowników tych plac6wek. 

9) Zatwierdzanie budżetu i bilansów rocznych. 

10) Zarzadzanie majątkiem Stowarzyszenia, określanie potrzeb finansowych, podejmowanie 

decyzji o nabyciu i zbyciu nieruchomości. 

 

§ 27 

1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 

członków. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy; 

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu, 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia, 

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 

zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 

§ 28 

Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie 

wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym jego członkowie: 



1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§29 

W razie zmniejszenia się władz Stowarzyszenia wymienionych w § 22 pkt b), c) w czasie 

trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji 

dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie 

można powołać nie więcej niż połowę organu. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 30 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości  i fundusze. 

2. Na fundusze  Stowarzyszenia składają się; 

1) składki członkowskie, 

2) wpływy z działalności statutowej, 

3) dotacje i subwencje, 

4) darowizny, spadki, zapisy. 

3. Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 

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) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 

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

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

4. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności i nie może 

być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia. 

 

§ 31 

Umowy,  pełnomocnictwa oraz wszystkie zobowiązania wymagają do swej ważności podpisu  

pod pieczęcią Stowarzyszenia dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. 

 

§32 



Wszelkie  dokumenty wynikające z gospodarki  budżetowej jak czeki i inne dokumenty 

o charakterze rozliczeniowo kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania 

środków pieniężnych podpisują pod pieczęcią Stowarzyszenia prezes lub wiceprezes. 

Uprawnienia te mogą być przeniesione na inne osoby na podstawie decyzji Zarządu. 

 

ROZDZIAL   VI 

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 33 

Zmiany  statutu może dokonać Walne Zgromadzenie droga uchwały, zwykłą większością 

głosów. 

 

§34 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały  Walnego  Zgromadzenia lub 

w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa  sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach  nie uregulowanych niniejszym statutem  mają zastosowanie przepisy Prawa o 

Stowarzyszeniach. 


