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STATUT STOWARZYSZENIA  

ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

IM. GEN. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO W TURKU 

 

Rodział 1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof, 

Sylwestra Kaliskiego w Turku zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarz yszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 
§ 2. 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Zespole Szkół Technicznych w Turku, ul. 

Milewskiego 3b. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rezczypospolitej Polskiej. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także na 

terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony 

 

§ 4. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisaniu do 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

§ 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach, a także łączyć się w związki. 

 

§ 7. 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie o pracę społeczną jego członków, jednakże 

do niektórych prac może ono zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 Wynagrodzenie dla takich pracowników pokrywa się z majątku Stowarzyszenia 

 Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju szkoły, jego bazy materialnej, wspierania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, udzielania pomocy materialnej uczniom oraz innych 

działań na rzecz środowiska lokalnego. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

§ 8. Celami Stowarzyszenia są: 

1. Promocja i wspieranie inicjatyw Szkoły 

2. Wspieranie rozwoju gospodarczego środowiska lokalnego, tworzenia nowych miejsc pracy 

dla absolwentów szkoły. 

3. Wspieranie zdrowia, rekreacji i kondycji intelektualnej członków Stowarzyszenia, emerytów 

i rencistów. 

4. Zapobieganie patologiom młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym. 

5. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności 

Stowarzyszenia. 

6. Pobudzanie świadomości społeczeństwa 

7. Ochrona dziedzictwa Szkoły i jej rozwój. 

8. Rozwój kompetencji kluczowych członków społeczności lokalnej. 
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§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

 

1. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, prelekcji, imprez, wystaw, obozów 

sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, 

2. Rozwój bazy szkolnej i kooperację z podmiotami gospodarczymi,  

3. Działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, 

tradycji, obyczajów  i dóbr kultury, 

4. Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

5. Organizowanie wsparcia dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji, 

6. Wspieranie działań społecznych i zawodowych niektórych obszarów, 

7. Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych, 

8. Wspieranie aktywnego uczestnictwa w działaniach społecznych, 

9. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, 

10. Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego 

wypoczynku, 

11. Prowadzenie aktywności wydawniczej 

12.  Utworzenie ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia – Izba pamięci Szkoły. 

13. Współdziałanie z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, 

politycznymi i zawodowymi, 

14. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów prawa wszelkich przedsięwzięć 

związanych z rozwojem środowiska lokalnego, 

15. Integrację społeczności szkolnej, w tym pielęgnowanie kontaktów z absolwentami, 

16. Wspieranie inicjatyw uczenia się przez całe życie. 

17. Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem edukacji 

ekologicznej, dzieci, młodzieży i dorosłych. 

18.  Inne działania realizujące cele statutowe. 

 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia 

 

§ 10.  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

§ 11. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, 

posiadająca obywatelstwo polskie, a także cudzziemiec, pod warunkiem zaakceptowania 

postanowień niniejszego statutu, która: 

 złoży deklarację członkowską, 

 uzyska poręczenie dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Członkiem zwyczajnym staje sie po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu, podjętej w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji. 

 

 

§ 12. 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wsperającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu, podjętej w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji. 

 

§ 13. 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
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wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub Szkoły. 

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie, podjętej 

na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 

 

§ 14. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

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

b) korzystania z dorobku i wszelkich forma działalności Stowarzyszenia  

c) udziału w zebraniach, wykładach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 

 

§ 15. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 

c) regularnego opłacania składek członkowskich 

d) wykonywania prac na rzecz Stowarzyszenia w ramach realizacji jego celów. 

 

§ 16. 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą brać udział w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym w 

statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania Stautu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§ 17. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złozonej na piśmie, na ręce Zarządu, 

b) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu: 

 nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, 

przez okres przekraczający 1 rok, 

 rażącego naruszenia postanowień stautu oraz nieprzestrzegania uchwał władz 

Stowarzyszenia, 

 notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, 

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały 

Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 18. Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

 

§ 19. 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu 

tajnym zwykłą większością głosów. 

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 
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połowę składu organu. 

 

§ 20. 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

 

 

§ 21. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, 

chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 22. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Mogą brać  w nim udział 

członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, 

honorowi i zaproszeni goście. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 4 lata jako 

sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i 

proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem 

Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje sie zebranie w 

drugim terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego 

Zebrania Członków. 

4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd 

 a) z własnej inicjatywy, 

 b) na żądanie Członków Komisji Rewizyjnej, 

 c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczbny członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawamui, dla których zostało zwołane. 

7. Uchwały Walnego zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

 

§ 22. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b) uchwalanie zmian Statutu, 

c) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji rewizyjnej, 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

g) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia 

h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadzceń na rzezc Stowarzyszenia, 

i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie nadania honorowego członkostwa 

 

Zarząd 

 

§ 23. 1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd skłąda się z 3 do 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza. 

3. Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie w sprawach niemajątkowych. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają sie w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. 
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§ 24. Do kompetencji Zarządu należą: 

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

b) realizacja uchwał Walnego Zebrania, 

 

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmiowania i wykluczania członkó Stowarzyszenia, 

g) zwoływanie Walnego Zebrania, 

h) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności 

Stowarzyszenia.  

 

§ 24.1 Decyzje zarządu podejmowane są zwykła większością głosów, w przypadku tej samej liczby 

głosów głos decydujący ma Prezes. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 25.1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa sie z 3 osób w tym pzrewodniczącego, zastępcy i sekretarza. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

 

§ 26.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola działalności Stowarzyszenia, 

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia 

i Zarządu Stowarzyszenia, 

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi, 

e) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynności członka 

Zarządu, 

f) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków 

przez Zarząd w określonym terminie. 

 

Rozdział V 

Majątek i gospodarka finansowa 

 

§ 27.1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie, 

b) darozwizny, zapisy i spadki pochodzące z ofiarności publicznej, 

c) dochody z majątku Stowarzyszenia, w tym nieruchomości i ruchomości stanowiącyh własność 

Stowarzyszenia, bądź będących w jego użytkowaniu, 

d) dochody z własnej działalności. 

2. Stowarztyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

3. Wszelkie środki pieniężne mogą byc przechowywane na koncie Stowarzyszenia. 

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Walne Zebranie członków.(Zarząd?) 

5. Majątek Stowarzyszenia służy jedynie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia jak i 

realizacji publicznych zadań. 
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§ 28. Zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpiezcenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 

związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub są związani z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kuraleli, 

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 jeśli przkazanie  

to następuje bezpałtnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich na zasdadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

Sposób reprezentacji 

 

§ 29. Do składania oświaczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, 

uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 30. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

zwykłą większościa głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

 

§ 31. 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Czonków zwykłą 

większościa głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków określa 

spoosób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

 

 

§ 32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastowanie mają przepisy ustawy Prawo 

o stowarzyszeniach oraz kodeksu cywilnego. 

 

 

 

Statut przyjęto Uchwałą nr 2 z dnia 19.01.2017 r. 

 

 

 

 

 


