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Statut Stowarzyszenia                                                                                                      

na rzecz rozwoju                                                                                                           

I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego                                                        

im. E. Dembowskiego w Gliwicach „Jedynka” 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego            

im. E. Dembowskiego w Gliwicach „Jedynka” zwane dalej „Stowarzyszeniem”,         

jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Jedynka". 

§2 

Siedzibą Stowarzyszenia są Gliwice. 

                                                           §3 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo  o stowarzyszeniach 

(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393.) oraz niniejszego statutu. 

1. Stowarzyszenie jest osobą prawną. 

  §4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 
o podobnym celu działania 

                                                            §5 

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego 

realizowania swych celów Stowarzyszenie może też prowadzić działania poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
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§6 

Nazwa i logo Stowarzyszenia nie są prawnie zastrzeżone. 

§7 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

II. Cele i zasady działania 

                                                 §8 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności : 

1) edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej, 

prozdrowotnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w wyżej 

wymienionych przedsięwzięciach, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 

2) na rzecz wspierania rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

3) na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym; 

4) na rzecz rozwoju wśród młodzieży postaw tolerancji i szacunku do drugiego 

człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych  

5) na rzecz aktywizacji zawodowej; 

6) charytatywnej; 

7) na rzecz propagowania historii, kultury i sztuki; 

8) na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii; 

9) upowszechniającej aktywne formy spędzania wolnego czasu: w tym turystykę 

i sport; 

10) na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

instytucjami oświatowymi, w tym ze szkołami zagranicznymi; 

1 1) promującej przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność; 

12) na rzecz poprawy infrastruktury I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. 

E. Dembowskiego  w Gliwicach; 

13) na rzecz promowania kreatywnych nauczycieli. 
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§9 

1. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele przez: 

1) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, 

sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, środowiska, 

przedsiębiorczością dla uczniów szkół ich rodziców, nauczycieli i środowiska 

lokalnego; 

2) organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i grup 

wsparcia dla uczniów i ich rodzin; 

3) wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

4) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego 

Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego  w Gliwicach; 

5) współpracę z samorządem terytorialnym w realizacji jego zadań, w tym związanych 

z pomocą społeczną; 

6) prowadzenie działalności wydawniczej dla potrzeb szkół; 

7) podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem I Liceum Ogólnokształcącego 

Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach; 

8) promowanie osiągnięć I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego 

w Gliwicach i jej zasłużonych wychowanków;  

9) organizację imprez naukowych, kulturalnych; 

10) zakup pomocy dydaktycznych; 

11) sponsorowanie nagród laureatom konkursów organizowanych przez szkoły; 

12) sponsorowanie stypendiów dla uczniów; 

13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze filantropijnym służących 

pozyskiwaniu środków materialnych dla rozwoju szkół; 

14) organizowanie wycieczek szkolnych i imprez turystyczno—krajoznawczych;  

15)  pozostałą działalność wydawniczą, promocyjną i reklamową nie wymienioną 

w pkt.6; 

16) prowadzenie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe; 

17) prowadzenie szkoleń i kursów o innym charakterze; 

1 8) poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia; 

1 9) gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat; 

20) organizację festynów, pikników, pokazów publicznych; 

21) prowadzenie akcji charytatywnych; 
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22) organizowanie zbiórek żywności, odzieży, podręczników; 

23) współdziałanie z organami I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego                   

im. E. Dembowskiego w Gliwicach z władzami, instytucjami oraz organizacjami 

pokrewnymi, stowarzyszeniami, fundacjami krajowymi i zagranicznymi; 

24) pomoc w doskonaleniu bazy lokalowej i dydaktycznej I Liceum Ogólnokształcącego 

Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach; 

25) wdrażanie w życie własnych projektów i programów;  

26) prowadzenie sekcji i klubów oraz innych powołanych, aby realizować cele 

Stowarzyszenia; 

27) organizację konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów poświęconych celom 

działalności Stowarzyszenia; 

28) organizację szkoleń, warsztatów i kursów, które będą miały za cel rozwój zasobów 

ludzkich  I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego oraz 

propagowanie celów Stowarzyszenia; 

29) wydawanie certyfikatów i nagród związanych z celami stowarzyszenia. 

 

2. Realizując swe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. 
Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 

 

III. Działalność gospodarcza 

                                                                    §10 

 

1 . Stowarzyszenie obok działalności statutowej może prowadzić działalność 
gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach 
służących realizacji celów statutowych. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następujących 

dziedzinach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod 

numerami: 

1) 94.99.Z -  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

2) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona 

w niewyspecjalizowanych sklepach, 
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3) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami, 

4) 58.11 .Z - Wydawanie książek, 

5) 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 

6) 58. 19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 

7) 62.02. Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

8) 62.03.Z- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami 

informatycznymi, 

9) 82.99. - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

  

IV. Członkowie Stowarzyszenia 

                                          § 11 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 

a) obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie 

pozbawiony praw publicznych; 

b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych; 

c) małoletni poniżej 16. roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia jedynie za 
zgodą przedstawicieli ustawowych. Nie mają oni jednak prawa udziału 
w głosowaniu na walnych zgromadzeniach członków oraz czynnego 
i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia; 

d) cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium RP, a także nie 

mający miejsca zamieszkania na terytorium RP, o ile uzyskają rekomendacje 

co najmniej 3 członków Stowarzyszenia. 

                                                     §12 

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby 
prawne, jeśli w pisemnym oświadczeniu zadeklarują stałą pomoc finansową, 
rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia. 
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§13 

1 . Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być  każda osoba fizyczna, która 
złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków 
Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż 
w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 
uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty 
złożenia deklaracji. 

§14 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do: 

a) popierania i czynnej realizacji celów Stowarzyszenia; 

b) dbania o jego dobre imię; 

c) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

postanowień statutu; 

d) regularnego opłacania składek według wysokości ustalonej przez Walne 

Zebranie członków; 

e) uczestniczenia w walnych zebraniach członków. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu 

Stowarzyszenia w szczególności : 

a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze z zastrzeżeniem  §11 pkt.1 c; 

b) składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia; 

c) korzystać z lokali Stowarzyszenia; 
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d) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które 
Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków; 

e) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

3. Statut oraz inne uchwały Walnego Zebrania mogą przyznawać członkom 
zwyczajnym inne prawa niż wymienione w ust. 2. 

 

§15 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez: 

1. dobrowolną rezygnację pisemną złożoną Zarządowi; 

2. wykluczenie przez Zarząd: 

a) za działalność  sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia; 

b) za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia trwający 
ponad 24 miesiące; 

c) za zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat. 

3. śmierć członka; 

4. ustanie osobowości prawnej członka wspierającego Stowarzyszenie. 

§16 

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do 
Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej 
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu 
Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

V. WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§17 

Władzami stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków; 

2. Zarząd; 

3. Komisja Rewizyjna. 

§18 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. 
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§19 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba 
że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej. 

 

§20 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 

2 Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy co najmniej jeden raz na 12 miesięcy, w okresie 
trwania roku szkolnego; 

b) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia; 

c) na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, 

powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad 

wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny 

sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie 

zwyczajni Stowarzyszenia, a także członkowie wspierający i zaproszeni 

goście. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 

d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

e) uchwalanie zmian statutu, 

f) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków, 

g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku, 

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

i) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 

 

5. Każdy członek uprawniony do głosowania ma jeden głos. 

§21 

1 . Zarząd składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie 

Członków. 
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2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz pozostałych 

członków Zarządu. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

b) do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu 

działający łącznie; 

c) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia; 

d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

e) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z realizacji programu 
działania i budżetu Stowarzyszenia; 

f) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia; 

g) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe; 

 

 

§22 

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

Zgromadzenie Członków. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia; 

b) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

c) składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu 

Członków. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) 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. 
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§23 

W razie zmniejszenia w trakcie trwania kadencji składu osobowego Zarządu albo 
Komisji Rewizyjnej poniżej minimum przyjętego w niniejszym statucie pozostali 
jego członkowie mogą uzupełnić skład w drodze kooptacji, aby osiągnąć przyjęte 
w statucie minimum. W ten sposób nie można powołać więcej niż 1/2 członków 
danego organu. 

 

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§24 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, 
spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności 
publicznej. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Majątkiem i Funduszami należącymi do Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
4. Majątek, w tym fundusze Stowarzyszenia, mogą być przeznaczone 

wyłącznie do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia określonych 
w statucie oraz zgodnie z programem działalności Stowarzyszenia. 

5. Kwoty wydatkowane z funduszy Stowarzyszenia nie mogą przekraczać 
wysokości określonej w budżecie Stowarzyszenia. 

 

  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§25 

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały 
Walnego Zgromadzenia Członków powołującej likwidatora 
i określającej sposób przeznaczenia majątku lub w inny sposób 
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 
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§26 

Przepisy niniejszego statutu zabraniają: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 
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", 

b) 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, 

c) 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, 

d) 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. 
 


