STATUT STOWARZYSZENIA
WSPIERANIA INICJATYW EDUKACYJNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych i Przedsiębiorczości w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Zielonej Górze, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją działającą
na podstawie prawa polskiego.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.
§4
Stowarzyszenie

współpracuje

z

krajowymi,

zagranicznymi

i

międzynarodowymi

organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.
§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się
możliwość

zatrudniania

pracowników

dla

prowadzenia

działalności

statutowej

i organizacyjnej.
§6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
§7
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§8
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
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CELE I FORMY DZIAŁANIA
§9
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Inicjowanie oraz prowadzenie form działalności edukacyjnej i kulturalnej we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także organami administracji
rządowej i samorządowej.
2. Kreowanie wizerunku szkoły jako zasłużonej placówki dydaktycznej i ważnego
ośrodka kulturotwórczego.
3. Organizowanie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych adresowanych do uczniów,
rodziców wychowanków na rzecz budowania więzi emocjonalnej ze szkołą i jej
tradycjami.
4. Promocja

działalności

szkoły

w

mediach

poprzez

ścisłą

współpracę

z przedstawicielami mediów o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
5. Prowadzenie edukacji ekonomicznej promującej współpracę ze środowiskiem
przedsiębiorców lokalnych i instytucji finansowych.
6. Prowadzenie działalności pozalekcyjnej odpowiadającej zainteresowaniom uczniów.
7. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w rozwijaniu ich zainteresowań.
8. Organizowanie różnych form pomocy uczniom znajdującym się w trudnych
warunkach materialnych i rodzinnych (np. stypendia, zapomogi).
9. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych.
10. Wspieranie celów statutowych szkoły.
11. Rozwój bazy materiałowej i dydaktycznej szkoły.
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie systemu informacji o warunkach funkcjonowania szkoły i losach
absolwentów.
2. Organizowanie różnego typu imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym i przedsiębiorczym związanych bezpośrednio z działalnością statutową
Stowarzyszenia.
3. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi
w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
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4. Współdziałanie z samorządami, administracją lokalną, wojewódzką i centralną,
instytucjami i placówkami kulturalnymi w zakresie rozwoju i promocji szkoły.
5. Pozyskiwanie środków na rozwój bazy materiałowej i dydaktycznej szkoły.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej dla pozyskiwania funduszy na działalność
statutową.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.
§ 12
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
§ 13
O przyjęciu danej osoby w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji kandydata. Decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia albo odmowy przyjęcia
w poczet członków powinna być stwierdzona pismem.
§ 14
Członek zwyczajny posiada prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. Uczestniczyć w spotkaniach i innych działaniach wynikających z celów
Stowarzyszenia,
3. Głosować na Walnych Zebraniach Członków.
§ 15
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
2. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
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3. Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa i dbać o dobre imię Stowarzyszenia
na zewnątrz,
4. Regularnie uiszczać składki członkowskie.
§ 16
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która chce

1.

wspomagać działania statutowe Stowarzyszenia.
Członkowi wspierającemu przysługują uprawnienia członka zwyczajnego określone

2.

w § 14, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia oraz z wyłączeniem prawa do udziału w głosowaniach na Walnym
Zebraniu Członków.
Członek wspierający posiada obowiązki członka zwyczajnego, z wyłączeniem § 15,

3.

punkt 1 i 4.
§ 17
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie

1.

zasłużona dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek

2.

Zarządu Stowarzyszenia.
Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia

3.

i zobowiązany jest do przestrzegania wymogów Statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 18
Wysokość składki członkowskiej, zasady oraz częstotliwość ich uiszczania są ustalane przez
Zarząd Stowarzyszenia.
§ 19
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez skreślenie lub wykluczenie członka.
2. Skreślenia lub wykluczenia z listy członków dokonuje Zarząd.
3. Skreślenie członka następuje w przypadku:
-

rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka w oświadczeniu pisemnym,
śmierci członka lub – w przypadku członka wspierającego – utraty osobowości
prawnej.

4. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
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-

zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
działania na szkodę Stowarzyszenia.

5. Członek Stowarzyszenia wykluczony lub skreślony z listy członków Stowarzyszenia
nie może żądać zwrotu składek członkowskich ani innych świadczeń wniesionych do
Stowarzyszenia w czasie trwania członkostwa.
6. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się
do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały. W tym
czasie jego członkostwo jest zawieszone.

STRUKTURA STOWARZYSZENIA

§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 21
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym
Zebraniem.
§ 22
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej dwa razy do roku.
§ 23
Termin Walnego Zebrania, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia,
przesyłając zawiadomienia listownie, elektronicznie lub osobiście nie później niż na 7 dni
przed terminem zebrania.

§ 24
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Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim bez względu
na liczbę członków obecnych, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
§ 25
W Walnym Zebraniu uczestniczą z prawem jednego głosu wyłącznie członkowie
Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 16, ust. 2.
§ 26
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia:
1. Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3. Na żądanie połowy członków Stowarzyszenia.
§ 27
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwoływane w terminie trzech
tygodni od daty zgłoszenia żądania i na zasadach określonych jak wyżej.
§ 28
W razie ustania członkostwa lub ustąpienia osoby wchodzącej w skład władz
Stowarzyszenia, władze te mogą uzupełnić swój skład przez powołanie nowego członka,
z tym że liczba tak powołanych członków nie może być większa niż 1/3 członków tych
władz wybranych przez Walne Zebranie Członków.
§ 29
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
2. Udzielanie absolutorium Zarządowi,
3. Decydowanie o sprawach programowych i określanie kierunków działalności
Stowarzyszenia,
4. Wybór władz Stowarzyszenia
5. Uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia
6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
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7. Podejmowanie uchwał w innych sprawach statutowej działalności wniesionych pod
obrady Walnego Zebrania Członków, wskazanych w żądaniu zwołania Walnego
Zebrania.
8. Nadawanie tytułów członka honorowego Stowarzyszenia
§ 30
Uchwały i decyzje innych władz Stowarzyszenia niż Walne Zebranie są podejmowane
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków
w głosowaniu jawnym lub tajnym.
§ 31
Najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnym Zebraniem Członków jest
Zarząd.
§ 32
Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
§ 33
Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia powinno nastąpić w terminie
14 dni po wyborach.
§ 34
Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 35
Posiedzenie Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
Zwołuje je Przewodniczący, zawiadamiając członków Zarządu o terminie i proponowanym
porządku obrad nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
§ 36
Posiedzenia Zarządu zwołuje się również się na żądanie:
1. Komisji Rewizyjnej
2. Trzech członków Zarządu, najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszonego żądania
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§ 37
Do zadań Zarządu należą:
1. Realizowanie wytycznych programowych i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
Członków
2. Zatwierdzanie planów działania Stowarzyszenia
3. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków
4. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
5. Pozyskiwanie środków dla Stowarzyszenia zgodnie z wyznaczonymi priorytetami
6. Opracowanie regulaminu wydatkowania środków i przedłożenie go do akceptacji
członkom
7. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
§ 38
Stowarzyszenie do prowadzenia rachunkowości zatrudnia i opłaca z własnych środków
osobę księgowego.
§ 39
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni
są Przewodniczący Zarządu i przynajmniej jeden członek Zarządu działający łącznie.
§ 40
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia wybieranych przez Walne
Zebranie Członków.
§ 41
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.

§ 42
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
§ 43
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji będzie
zapraszany na posiedzenie Zarządu, jednakże tylko z głosem doradczym.
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§ 44
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Opracowanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej
2. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia
3. Sporządzanie wniosków i zaleceń pokontrolnych
4. Przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie absolutorium
5. Przedstawianie

wniosków

o

zawieszeniu

działalności

Zarządu

lub

jego

poszczególnych członków.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 45
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członkowskie
2. Darowizny, spadki, zapisy
3. Dochody z działalności statutowej i gospodarczej
4. Dochody z majątku Stowarzyszenia
5. Dochody z ofiarności publicznej
6. Dotacje.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 46
Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim
bez względu na liczbę członków obecnych.

§ 47
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie,
a w drugim bez względu na liczbę członków obecnych.
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W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
cele, na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia oraz wyznacza komisję
do przeprowadzenia likwidacji.
Przewodniczący Zebrania Założycielskiego:
..........................................

Protokolant:
.........................
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