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STATUT 

 

Stowarzyszenia Pomocy Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie 

Mazowieckim 

Tekst jednolity z dnia 14.06.2016 r. 

                                                

 

Postanowienia ogólne 

 

 

Art. 1 

 

1. Tworzy się Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie 

Mazowieckim.  

2. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie 

Mazowieckim przy  ul. Kopernika 2. 

3.  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z żadnym wyznaniem. 

5. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego 

  

Art. 2 

       

1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną. 

2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą 

 

 

Cele i działalność Stowarzyszenia 

 

 

Art. 3 

 

Celem Stowarzyszenia Pomocy Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej (zwanego dalej 

Stowarzyszeniem) jest: 

 

1. Wspieranie rozwoju szkoły; 

2. Rozbudowa szkoły ; 

3. Modernizacja szkoły;  

4. Fundowanie stypendiów dla uczniów; 

5. Promowanie dyscyplin w nauczaniu, związanych z naukami którymi zajmowała się 

patronka szkoły Maria Curie Skłodowska; 

6. Utworzenia muzeum patronki szkoły; 

7. Wspieranie inicjatyw na rzecz dobroczynności, promocji i organizacji wolontariatu; 

8. Pomoc uczniom w trudnej sytuacji życiowej; 

9. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów; 

10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

11. Wspieranie innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie rozwiązań na rzecz 

edukacji i wychowania. 
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Art. 3a 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego: 

 

1. Pozyskiwanie funduszy, urządzeń i sprzętu w kraju i zagranicą 

2. Współpraca z samorządami terytorialnymi innymi organizacjami, środowiskami oraz 

przedsiębiorcami. 

3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń 

4. Inicjowanie, uruchamianie i wprowadzanie nowoczesnych i efektywnych metod 

nauczania, w tym klas autorskich i opiekuńczych, grup z rozszerzonymi blokami 

tematycznymi i językowymi, atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych 

5. Organizowanie i prowadzenie festynów i zajęć sportowo-rekreacyjnych 

6. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkoły 

7. Gromadzenie i dokumentowanie pamiątek związanych z życiem i działalnością Marii 

Curie-Skłodowskiej 

8. Organizowanie zbiórek publicznych 

 

 

Art. 4 

 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń oraz   

organizacji o podobnych celach działania. 

2. Stowarzyszenie może używać odznaki organizacyjnej z zachowaniem obowiązujących  

przepisów.    

3. Stowarzyszenie przyjmuje logo, którym jest tarcza, na niej płonąca pochodnia oraz 

otwarta biała książka, na czerwonym tle. Po lewej stronie tarczy jest napis Stowarzyszenie 

Pomocy Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. 

 

Władze i członkowie Stowarzyszenia 

 

Art. 5 

        

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz pełnię praw publicznych. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

  

Art. 6 

 

1. W poczet członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia kandydatów na 

podstawie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:  

- przestrzegać postanowień statutu oraz stosować się do uchwał  i zarządzeń 

   organów Stowarzyszenia; 

- brać udział w realizacji zadań Stowarzyszenia; 

- opłacać składki członkowskie; 

3. Członek ma prawo: 

      - wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 

      - używać odznaki Stowarzyszenia; 
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Art. 7 

 

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

inne  jednostki organizacyjne, wspomagające Stowarzyszenie w jego działalności 

statutowej. 

2. W poczet członków wspierających przyjmuje kandydatów  Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Udzielenie zadeklarowanej pomocy finansowej przez członków wspierających              

zostanie właściwie udokumentowane.  

4. Członkowie wspierający mają prawo udziału z głosem doradczym w Walnych   

Zgromadzeniach Stowarzyszenia, pomagać w realizacji zadań Stowarzyszenia. 

5. Członkowie wspierający nie mają prawa wybierania i wybieralności do władz 

Stowarzyszenia. 

 

 

Art. 8 

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie  

zasłużona dla Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi mają prawo: 

- udziału z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach statutowych    

  Stowarzyszenia; 

a. pomagać w realizacji zadań Stowarzyszenia; 

3.   Osoba prawna może być  członkiem wspierającym Stowarzyszenia  

 

 

Art. 9 

 

    Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie: 

- śmierci członka będącego osobą fizyczną lub ustania bytu prawnego członka nie 

będącego osobą fizyczną, 

- dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia 

na piśmie, 

- skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania         

postanowień Statutu, uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia oraz działania na 

jego szkodę. 

 

 

Art. 10 

 

Ustanawia się status „Sponsora Stowarzyszenia”. Sponsorem Stowarzyszenia  może być 

osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka  organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, która wniesie na rzecz Stowarzyszenia wkład, którego wysokość na poszczególne 

okresy ustala Zarząd Stowarzyszenia. Uchwałę o nadaniu tytułu „Sponsora Stowarzyszenia” 

podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. 
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Art. 11 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie; 

2. Zarząd; 

3. Komisja Rewizyjna; 

 

Art. 12 

 

1. Wybory do organów  Stowarzyszenia odbywają się w drodze jawnego głosowania, 

chyba, że Walne Zgromadzenie zadecyduje, zwykłą większością głosów o 

przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

2. Nie można wzajemnie łączyć członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. 

 

Art. 13 

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władza Stowarzyszenia. 

2. Walne Zgromadzenie: 

1. ustala ogólne wytyczne działalności Stowarzyszenia, 

2. wybiera Zarząd: przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika, 

oraz członków Zarządu i Komisję Rewizyjną; 

3. rozpatruje sprawozdania z działalności Stowarzyszenia przedstawione przez 

Zarząd i Komisję Rewizyjną; 

4. udziela i odmawia udzielenia absolutorium ustępującym władzom 

Stowarzyszenia; 

5. uchwala budżet i zatwierdza bilans Stowarzyszenia; 

6. ustala wysokość składek członkowskich oraz termin ich wpłacania; 

7. ustanawia zasady podziału i przeznaczenia dochodów z działalności 

gospodarczej Stowarzyszenia; 

8. nadaje godność członków honorowych Stowarzyszenia; 

9. rozpatruje wnioski organów Stowarzyszenia; 

10. podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu; 

11. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego 

majątku; 

12. podejmuje inne uchwały leżące w jego kompetencji oraz wynikające ze  

Statutu i przepisów prawa. 

3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:  

1. z prawem głosu -członkowie zwyczajni; 

2. bez prawa głosu -członkowie wspierający oraz honorowi. 

4. Walne Zgromadzenie zbiera się raz w roku, nie później niż w kwietniu i odbywa się w 

siedzibie Stowarzyszenia, w miejscu i o porze określonej w zawiadomieniu. 

5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy bądź na żądanie Komisji 

Rewizyjnej , lub w każdym czasie na żądanie co najmniej piętnastu członków  

6. W przypadku o którym mowa w Art. 19 ust.1 punkt 5.Walne zgromadzenie zwołuje 

Komisja Rewizyjna 

7. Z zastrzeżeniem Art.24 ust.1 Zarząd zobowiązany jest powiadomić członków 

Stowarzyszenia o terminie oraz miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia wraz z 

porządkiem obrad. 

8. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względną większością głosów. 
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Art. 14 

 

1. Walne Zgromadzenie może się odbyć jeżeli na posiedzeniu jest co najmniej połowa 

członków Stowarzyszenia mających prawo głosu. 

2. Jeżeli w terminie posiedzenia prawidłowo zwołanym przez Zarząd nie zjawi się 

wymagana ilość członków mających prawo głosu, Zarząd wyznaczy niezwłocznie drugi 

termin .Do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie w  drugim terminie nie jest 

wymagane kworum. 

 

 

Art. 15 

 

1. Z zastrzeżeniem art.24 ust.2 uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą 

większością głosów. 

2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z zasadami uchwalonego przez 

siebie regulaminu, którego projekt przedstawia Zarząd. 

 

 

Art. 16 

 

1. Reprezentantem stowarzyszenia jest Zarząd. Do ważności oświadczenia woli składanych 

w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu. 

2. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. 

3. Zarząd składa się z: przewodniczącego ,trzech zastępców, sekretarza,  skarbnika i trzech 

członków Zarządu. 

4. Zarząd sprawuje swoje funkcje społecznie. 

 

 

                                                      Art. 17 

   

1. Do kompetencji oraz obowiązków Zarządu należy: 

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz; 

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia  

3. Podejmowanie uchwał w sprawach organizacyjnych; 

4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań za okres kadencji; 

5. Ogłaszanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia; 

6. Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zgromadzenia 

7. Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zgromadzenia; 

8. Występowanie z wnioskiem o nadanie Odznaki Zasłużonego dla 

Stowarzyszenia osobom wyróżniającym się osiągnięciami w prowadzonej 

działalności; 

9. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia 

10. Podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości będących własnością Stowarzyszenia; 

11. Uzupełnianie swego składu drogą kooptacji najwyżej 1 osoby na miejsce 

opróżnione przez dotychczasowego członka Zarządu; 
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12. Proponowanie  wysokości składek członkowskich do zatwierdzenia przez  

Walne Zgromadzenie; 

13. Wydawanie Zarządzeń pokontrolnych na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

14. Podejmowanie decyzji w innych sprawach, nie podlegających kompetencji 

innych organów Stowarzyszenia. 

15. Przewodniczący może zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu jego funkcji. W takim 

razie przewodniczący  zobowiązany jest zwołać niezwłocznie Walne Zgromadzenie, 

które podejmuje uchwałę dotyczącą odwołania tego członka Zarządu i powołania, na 

wniosek przewodniczącego, innej osoby na jego miejsce. 

16. Do złożenia oświadczenia woli za Stowarzyszenie wymagane jest działanie dwóch 

członków Zarządu: Prezesa zarządu i v-ce Prezesa Zarządu. 

17. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie 

zwołuje przewodniczący lub zastępca działający na podstawie upoważnienia 

przewodniczącego. Posiedzenie zwołane bez zachowania wymogu określonego w zdaniu 

poprzednim jest nieważne. O posiedzeniu należy powiadomić nie później niż na trzy dni 

robocze przed wyznaczoną datą. W razie nagłej konieczności, posiedzenie może zostać 

zwołane bez zachowania tego terminu; 

18. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały Zarządu mogą  

być podjęte w obecności dwóch członków, w tym przewodniczącego. W przypadku 

równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

Art. 18 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia . 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona:  przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza 

4. Uzupełnienie składu komisji rewizyjnej w czasie trwania kadencji może być dokonane 

poprzez wybory na najbliższym Walnym Zgromadzeniu 

 

 

Art. 19 

 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola działalności Stowarzyszenia; 

2. przedstawianie Zarządowi uwag dotyczących wykonania budżetu oraz 

informowanie go o wynikach przeprowadzonych kontroli; 

3. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu oraz 

stawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu 

Zarządowi; 

4. występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia; 

5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w razie, gdy żądanie, o którym mowa w 

pkt 4 , nie zostało uwzględnione przez Zarząd w terminie 15 dni bądź Walne 

Zgromadzenie zostało wyznaczone w terminie późniejszym niż 30 dni. 
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6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu 

zarządzającego (Zarządu) Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia i nie mogą 

być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

Członkowie komisji Rewizyjnej pełnią obowiązki społecznie.  

   2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej 

dwóch członków. W braku jednomyślności , gdy w głosowaniu bierze udział dwóch 

członków Komisji Rewizyjnej, decyduje głos przewodniczącego. W razie nieobecności         

przewodniczącego decyduje głos zastępcy przewodniczącego.   

 

                                                   

Majątek Stowarzyszenia 

 

Art. 20 

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,  

zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz 

ofiarności publicznej. 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej  

Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony 

Do podziału między jego członków. 

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje wg zasad określonych w odrębnych   

przepisach.     

      

 

Art. 21 

 

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się: 

1. majątek ruchomy i nieruchomy,  

2. fundusze. 

2. Na fundusze składają się: 

1. wpisowe i składki członkowskie, 

2. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 

3. dochody z działalności gospodarczej, 

4. darowizny, zapisy, subwencje i dotacje, 

5. inne wpływy. 

3. Majątek ruchomy i nieruchomy może być oddany w zarząd, użytkowanie, najem lub  

dzierżawę osobom prawnym i fizycznym. 

 

 

Art. 22 

   

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą odpłatną i nieodpłatną 

poprzez własne jednostki organizacyjne bądź wraz z innymi podmiotami 

gospodarczymi. 

      2.   Dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie z działalności gospodarczej przeznaczone     

            na cele statutowe. 
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Art. 23 

 

Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

 

 

Art. 23a 

 

Statut Stowarzyszenia zabrania: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem pracowników oraz jego 

członków , członków organu lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy 

pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

2. przekazywania jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich 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 ze statutowego celu stowarzyszenia; 

4. zakupu na szczególnych prawach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, Członkowie jego organów lub pracownicy 

oraz od ich osób bliskich. 

 

 
Zmiana Statutu 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 

                                          

Art. 24 

 

1. Treść projektowanych zmian statutu, a także projekt uchwały o rozwiązanie 

Stowarzyszenia musi być podany do wiadomości członków Stowarzyszenia co najmniej 

15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad obejmuje te 

uchwały. 

2. Uchwały dotyczące zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają zwykłą  

większością odpowiednio 2/3 głosów i ¾ głosów przy obecności co najmniej  

połowy członków mających prawo głosu. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz 

na jaki cel ma zostać przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 

 

Art. 25 

 

Walne Zebranie zobowiązuje Zarząd do przestrzegania zaleceń aktualnie obowiązującej 

ustawy „o praniu brudnych pieniędzy”. 

 

Do kontroli tych zaleceń wyznacza się Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia w osobie 

Marianny Majkowskiej. 


