STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA ANTONIEGO OSUCHOWSKIEGO

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie
nosi
nazwę:
Stowarzyszenie
Przyjaciół
I
Liceum
Ogólnokształcącego
imienia
Antoniego
Osuchowskiego
w
dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów
statutowych.
§2
1. Siedzibą stowarzyszenia jest Cieszyn. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1393),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. nr 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego
statutu.
3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
§4
1. Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez
Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je
osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom.
§5
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i powoływać
biura.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
1. Celami Stowarzyszenia są:
1) szczególnie niesienie pomocy szkole i uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im.
Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie;
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2) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania,
wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności
na rzecz uczniów i nauczycieli, pedagogów I Liceum Ogólnokształcącego im.
Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie;
3) wspieranie uczniów i ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
4) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
5) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
6) działalność charytatywna;
7) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
9) ochrona i promocja zdrowia;
10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
12) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
13) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
14) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
15) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
16) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie;
17) wypoczynek dzieci i młodzieży;
18) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
19) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
20) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
21) turystyka i krajoznawstwo;
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
24) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
25) promocja i organizacja wolontariatu;
26) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
27) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
28) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym szczególnie pośród uczniów
i wychowanków.
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) popularyzowanie historii, tradycji i osiągnięć szkoły oraz dorobku jej wychowanków,
b) współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych itp.
d)organizowanie warsztatów, konkursów, prelekcji, wycieczek, seminariów, wizyt studyjnych
itp.
e)wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
f) fundowanie stypendiów,
g) finansowe i pozafinansowe wspieranie uczniów i nauczycieli/pedagogów I Liceum
Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie.
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§7
Działalność statutowa stowarzyszenia może być działalnością odpłatną lub nieodpłatną
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§9
Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 10
Członkowie zwyczajni
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej oraz cudzoziemiec, również niemający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być obecni, emerytowani lub będący na rencie
członkowie grona pedagogicznego zatrudnieni w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na
podstawie pisemnej deklaracji oraz po przedstawieniu rekomendacji 2 członków
stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b. dbać o jego dobre imię,
c. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d. przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,
e. regularnie opłacać składki,
f. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
a. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
b. może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
c. może korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej
działalności,
d. może korzystać z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom
Stowarzyszenie.
§ 11
Członkowie wspierający
1. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji złożonej na ręce
Zarządu Stowarzyszenia, który członkostwo przyjmuje w drodze uchwały.
2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem
Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.
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§ 12
Członkowie honorowi
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym może zostać członek grona pedagogicznego przechodzący na
rentę lub emeryturę.
3. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem
doradczym.
§ 14
1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego
roku.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 15
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
2. śmierci członka Stowarzyszenia,
3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5. ustania stosunku pracy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w
Cieszynie za wyjątkiem nauczycieli przechodzących na rentę lub emeryturę
6. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a. łamania Statutu,
b. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
c. nieopłacanie składek przez trzy kwartały,
d. na pisemny wniosek 2 członków Stowarzyszenia z powodów wymienionych pod lit. ac,
e. nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie składa się na ręce
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały
o pozbawieniu członkostwa.
3. W sprawie, o której mowa w ust. 2, uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest
ostateczna.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 17
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
(50%+1 głos ”za”).
§ 18
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów i
odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że odrębne postanowienia Statutu stanowią
inaczej.
§ 19
Walne zgromadzenie członków
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i członkowie założyciele,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem
stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne przy obecności:
a. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, nie wcześniej niż pół godziny
po upływie pierwszego terminu- bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych
do głosowania.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane: raz na rok – sprawozdawcze
i raz na 4 lata sprawozdawczo–wyborcze.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia. Termin i
miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni
przed terminem zebrania. Zawiadomienie może być dostarczone drogą elektroniczną lub
pocztą tradycyjną. Zawiadomienie wysłane na adres podany w deklaracji członkowskiej
uznaje się za dostarczone.
3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd: z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia,
2. dokonywanie i zatwierdzanie zmian w statucie na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej
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lub Członków Walnego Zgromadzenia Członków,
3. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich, ustalanie ulg i zwolnień od składek
członkowskich,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów
Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję
Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych
władz Stowarzyszenia,
12. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego.
§ 22
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z 5 członków w tym: Prezesa i Vice-Prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3
miesiące.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem
Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
c. realizacja celów Stowarzyszenia,
d. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
e. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu
Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
f. sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
g. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
i. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
j. przyjmowanie i wykluczanie członków,
k. ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.,
l. wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami
Walnemu Zgromadzeniu Członków.
6. Zarząd może powoływać swych pełnomocników do określonych zadań.
7. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać
pracowników.
§ 23
1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu.
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2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych do składania oświadczeń woli wymagany jest
podpis Prezesa lub współdziałanie dwóch członków Zarządu.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz
zaproszeni goście z głosem doradczym.
4. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej połowy jego członków.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§ 24
Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek
o ustąpienie musi przyjąć Prezes Zarządu.
§ 25
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności
gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz
zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 26
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje odpowiednio
Zarząd lub Komisja Rewizyjna. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 27
1. Stowarzyszenie swoją działalność statutową prowadzi tak odpłatnie jak i nieodpłatnie.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a. składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
c. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
d. dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów,
e. ofiarności publicznej, w tym zbiórki publicznej,
f. nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
g. sponsoringu,
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