STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM WITKACEGO „NIENASYCENIE”
Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na Zebraniu Założycieli w dniu 20 lutego 2007 r.
Rozdział I - Postanowienia ogólne
§1

Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Witkacego „Nienasycenie” zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest
dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem członków mającym na celu wspieranie edukacyjne, rzeczowe
i organizacyjne LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie
zwanego dalej Szkołą.

§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa - LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego
Witkiewicza w Warszawie, ulica Elbląska 51, 01-737 Warszawa.
2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§3
1.

2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity - Dz. U. nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§4
Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci wg przyjętych wzorów i obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
§5
1.
2.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział II – Cele Stowarzyszenia
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Nawiązywanie i utrzymywanie więzi między absolwentami Szkoły oraz wzajemne wspieranie się
poprzez różne formy samopomocy koleżeńskiej.
2. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie absolwentów na rzecz wszechstronnego rozwoju Szkoły.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

Propagowanie historii i tradycji Szkoły, dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego
i współczesnego Szkoły, jej zasłużonych wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich
dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego.
Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego Szkoły.
Dbanie o dobre imię Szkoły i wspieranie jej działalności wychowawczej i dydaktycznej.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
Kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.
Propagowanie idei integracji europejskiej oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy
z uczniami szkół innych krajów.

§7
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Zrzeszanie osób fizycznych i prawnych akceptujących program stowarzyszenia,
2. Organizowanie imprez artystycznych, badawczych, naukowych, popularyzatorskich,
3. współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej,
4. nawiązywanie i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi, mającymi wpływ na
rozwój Szkoły,
5. sponsorowanie przedsięwzięć pożytecznych dla propagowania idei Stowarzyszenia,
6. inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej oraz innych różnorodnych przedsięwzięć na
rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego, materialnego Szkoły,
7. fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych oraz nagród wyróżniającym się uczniom,
pracownikom Szkoły,
8. prowadzenie działalności wydawniczej.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia
§8
1.
2.
3.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna jak i osoba prawna na zasadach określonych
w 9 ust. 3.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
§9

1.
2.
3.

4.
5.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
Zarząd przyjmuje na członka zwyczajnego, honorowego lub wspierającego na podstawie pisemnej
deklaracji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna w uznaniu zasług dla
Stowarzyszenia lub Szkoły.
Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest uiszczenie przez członka wpisowego w wysokości
ustalonej przez Zarząd.
§ 10

1.
2.
3.

Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze oraz mają prawo korzystać z urządzeń,
świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający mają prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego oraz głosu stanowiącego.
Członek zwyczajny ma prawo w szczególności do:
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4.

5.
6.

a. czynnego i biernego prawa wyborczego,
b. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c. korzystania z lokalu Stowarzyszenia,
d. noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji,
e. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do wzrostu jego
roli i znaczenia w środowisku,
b. przestrzegania postanowień Statutu i poszanowania obowiązującego prawa,
c. regularnego opłacania składek.
Członek wspierający ma prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu opisane w § 10 ust. 3
w punktach b, c, e, Statutu.
Członek honorowy ma prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu opisane w § 10 ust. 3 w punktach
c, d, e .

7. Członek wspierający i honorowy ma obowiązki identyczne z obowiązkami członka zwyczajnego.
§ 11
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia (po uprzednim
uregulowaniu zobowiązań w stosunku do Stowarzyszenia).
Skreślenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku.
Utraty osobowości prawnej członka wspierającego.
Utraty zdolności do czynności prawnych członka zwyczajnego.
Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu prowadzenia działalności
sprzecznej z postanowieniami Statutu lub też naruszenia uchwał Walnego Zebrania.
W razie śmierci członka.

§ 12
1.
2.

Zarząd jest organem kompetentnym do wykluczania i skreślania z listy członków Stowarzyszenia.
Każdy wykluczony lub skreślony członek Stowarzyszenia ma prawo złożenia w terminie 30 dni od
daty powiadomienia go, odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Rozdział IV Władze Stowarzyszenia
§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:
1.
2.
3.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna.
Zarząd Stowarzyszenia.
§ 14

1.
2.
3.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu mogą brać udział:
a. członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,
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4.
5.

6.

7.

b. członkowie wspierający - z głosem doradczym
c. członkowie honorowi – z głosem doradczym.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd, powiadamiając członków o czasie
i miejscu zebrania, przesyłając im na 14 dni wcześniej również porządek obrad.
Walne Zebranie zwołuje się co najmniej raz w roku bądź częściej:
a. z własnej inicjatywy Zarządu - zwyczajne,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej - nadzwyczajne,
c. na uzasadnione żądanie co najmniej połowy członków zwyczajnych - nadzwyczajne.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:
a. w pierwszym terminie - liczby członków określonych w §17 Statutu,
b. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego
terminu – zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób uprawnionych do
głosowania.
Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów z zachowaniem §14 ust.6 punkt b we
wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad. Inne sprawy mogą być przedmiotem uchwał jedynie
w przypadku obecności przynajmniej połowy członków.
§ 15

1.
2.

Zwyczajne Walne zebranie zwoływane jeden raz w roku jest zebraniem sprawozdawczym.
Nadzwyczajne Walne Zebranie o którym mowa w § 14 ust. b i c, musi się odbyć w ciągu 30 dni od
złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub co najmniej połowę członków zwyczajnych.
§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

określanie ogólnych kierunków działania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
rozpatrywanie wniosków dotyczących absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej). Pierwszy Zarząd
i pierwszą Komisję Rewizyjną powołuje zebranie założycielskie.
uchwalanie zmian Statutu,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich oraz od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia zgodnie z § 26 ust.2 Statutu.
§ 17

Uchwały o zmianie Statutu, odwołania Prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej zapadają większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszej turze, lub bez względu na
liczebność w drugim terminie.
§ 18
1.
2.
3.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.
Ukonstytuowanie nowo wybranych władz powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty wyboru.
W przypadku wystąpienia, wykluczenia, śmierci członka Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład
osobowy tych władz jest uzupełniony spośród niewybranych kandydatów według kolejności
uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
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§ 19
1.

2.
3.

Uchwały wszystkich władz w Stowarzyszeniu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu,
chyba, że Statut postanowi inaczej.
Członkowie mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu w danej sprawie głosowania tajnego.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 20

1.
2.
3.
4.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych w głosowaniu tajnym.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego.
§ 21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola działalności Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku.
Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z żądaniem wyjaśnień i wniosków wynikających z kontroli.
Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.
Składanie wniosków na Walnym Zebraniu w przedmiocie udzielania (lub nieudzielania) absolutorium
Zarządowi Stowarzyszenia.
Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Walnego w razie stwierdzenia niewywiązania się
przez Zarząd z jego Statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
Zwołanie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania w razie niezwołania go przez Zarząd w ustalonym
terminie.
§ 22

W przypadkach określonych w § 21 ust. 5 Walne Zebranie winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30
dni od zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
§ 23
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
Zarząd składa się z pięciu członków wybranych w głosowaniu tajnym
Zarząd, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu wybranego przez Zebranie Założycielskie, wybiera
spośród siebie Prezesa, jego zastępcę i skarbnika.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w czasie między Walnymi Zebraniami Członków
i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d. określanie szczegółowych kierunków działania i realizacja budżetu Stowarzyszenia,
e. ustalanie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie
jego funduszami, w zakresie wynikającym z uchwał Walnego Zebrania Członków,
f. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie jego porządku,
g. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
h. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
Do składania oświadczeń woli, pism i dokumentów w zakresie realizacji zadań statutowych
Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
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§ 24
1.
2.

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
Oświadczenie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu w tym
Prezes lub jego zastępca.
Rozdział V - Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 25

1.
2.

3.

4.
5.

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
a. składki członkowskie,
b. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c. dotacje i subwencje,
d. dochody z własnej działalności statutowej,
e. darowizny, spadki, zapisy.
Nieruchomości Stowarzyszenia mogą pochodzić z:
a. darowizn, zapisów i spadków,
b. zakupów ze środków własnych Stowarzyszenia.
Nowoprzyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd
w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział VI - Przepisy końcowe
§ 26

1.
2.

3.
4.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji, określa cel, na który zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia
i powołuje Komisję Likwidacyjną, która dokonuje likwidacji Stowarzyszenia.
Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Prezydent m. st. Warszawy.
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr79, poz. 855 z 2001 r. z późniejszymi
zmianami).
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