
STATUT STOWARZYSZENIA RODZICÓW  

NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ w OTR ĘBUSACH 

„Nasze Dzieci” 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Zespołu Szkół w Otrębusach 
„Nasze Dzieci” dalej zwane Stowarzyszeniem , działa na podstawie ustawy z dn. 07 kwietnia 1989 
roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz na 
podstawie niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie ma prawo uŜywania nazwy skróconej : Stowarzyszenie „Nasze dzieci”. 

§ 3 

Stowarzyszenie ma prawo uŜywania pieczęci oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 5 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Zespołu Szkół w Otrębusach , przy ul. Piaseckiego 2. 
2. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska. 

§ 6 

1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o 
celach niezarobkowych.  

2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do 
prowadzenia spraw moŜe zatrudniać pracowników. 

§ 7 

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

 



§ 8 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

§ 9 

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją są 
działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieŜy. 

§10 

Sposób realizacji celu  Stowarzyszenia to : 

1. Wspomaganie procesu kształcenia , rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieŜy. 
2. Współdziałanie ze szkołą oraz udzielanie wszechstronnej pomocy szkole. 
3. Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego. 
4. Motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i 

młodzieŜy. 
5. Mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i 

młodzieŜy. 
6. Nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami świadczącymi pomoc dzieci 

i młodzieŜy, a takŜe organizacjami polonijnymi. 
7. Wspomaganie szkoły w zakresie utrzymania i modernizacji jej obiektów. 
8. Kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieŜy. 
9. Kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieŜy. 
10. Wspomaganie rodziców poprzez róŜnego typu poradnictwo. 
11. Propagowanie zdrowego trybu Ŝycia i pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych. 
12. Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających wśród dzieci i młodzieŜy 

niepełnosprawnej. 
13. Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym 

uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieŜy. 
14. Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i 

młodzieŜy zaniedbanych środowiskowo. 
 
 

Rozdział III 
 

Członkowie , ich prawa i obowiązki. 
 

§ 11 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 



2. Osoba prawna moŜe być  jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

§ 12 

     Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na : 

       - członków zwyczajnych 

      - członków wspierających 

      - członków honorowych 

§ 13 
1. Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba fizyczna, mająca miejsce zameldowania na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła 16 lat. 
2. Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub 
intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd 
Stowarzyszenia. 

4. Członkiem honorowym moŜe być osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój 
Stowarzyszenia. 

5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu 
zwykłą większością głosów. 
 

§ 14 
1. Członek zwyczajny ma prawo :  

1) Wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia 
2) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków 
3) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia 
4) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia 

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do : 
1) Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz  Stowarzyszenia 
2) Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia 
3) Regularnego opłacania składek członkowskich 

 

        § 15 

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne 
prawa członka zwyczajnego. 

2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 15 ust.2 pkt.1) i 2) 
3. Członek wspierający nie ma obowiązku opłacania składek 

 
 



§ 16 
1. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich. 
2. Ma prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.  
3. Ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 
 

§ 17 
1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 
Zarządowi 

2) Śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka 
wspierającego. 

3) Skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 
składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok. 

4) Wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz 
Stowarzyszenia. 

5) Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną. 
2. W przypadku określonym w ust.1 pkt. 3), 4) , 5) orzeka Zarząd, podając przyczyny 

wykluczenia lub skreślenia.  
3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania 

Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpowiedniej 
uchwały. 
 

Rozdział IV 
 

Organy Stowarzyszenia 
 

§ 18 
1. Władzami Stowarzyszenia są; 

1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd 

2. Organem kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. 
 

§ 19 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 
członków Walnego Zebrania Członków. 

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. W 
sprawach bezpośrednio związanych z osobistym interesem członka Władz Stowarzyszenia , 
nie bierze on udziału w głosowaniu. 
 
 
 



§ 20 
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na 
nieobsadzone stanowisko podczas Walnego Zebrania Członków. 

 
§ 21 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą : z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni 

i z głosem doradczym – członkowie wspierający. 
 

§ 22 
1. Walne Zebranie Członków moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad. 
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i 

sekretarz. 
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia. 
6. Członek ustępujących władz nie moŜe wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania 

Członków. 
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach: 
1) Zarząd 
2) Komisja Rewizyjna 
3) 1/3 członków Stowarzyszenia 

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia 
członków co najmniej na 7 dni przed zebraniem. 

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i 
bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym 
dniu 30 minut później, niŜ pierwszy termin. 
 
 

§ 23 
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności naleŜy : 

1. Uchwalenie Statutu i jego zmian 
2. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia 
3. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia 
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia 
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich 
6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku 
7. Inne, wynikające z niniejszego Statutu. 

 
 



§ 24 
     Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz. 
 
 

§ 25 
1. Zarząd składa się z 4 członków : Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. 
2. Członkowie Zarządu wybierani są na 5 lat. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie 

powoła nowego składu Zarządu po upływie kadencji poprzedniego Zarządu, wówczas 
dotychczasowy Zarząd  sprawuje swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu. 

3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci. 
4. Członek Zarządu nie moŜe być osobą skazaną za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z 

oskarŜenia publicznego. 
5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: 

1) Zakończenia kadencji Zarządu 
2) ZłoŜenia rezygnacji 
3) Niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji z powodu 

choroby, wyjazdu za granicę itp. 
4) Braku przejawiania inicjatywy oraz pracy na rzecz osiągnięcia celów Stowarzyszenia 

6. W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa uzupełnienie następuje 
zgodnie z § 20 rozdział IV. 
 

§ 26 
1. Walne Zgromadzenie spośród członków zarządu  wybiera Prezesa Zarządu i  V-ce Prezesa 

Zarządu. 
2. Odwołania Prezesa Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością , przy 

obecności co najmniej połowy członków. 
 

§ 27 
     Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej 4 razy w roku. 
 
 

§ 28 
     Do kompetencji Zarządu naleŜy: 

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia 
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków 
4. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozdań 

finansowych 
5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków 
6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających oraz 

określanie statusów członków Stowarzyszenia 
7. Rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia 
8. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia 
9. Podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu . 



§ 29 

Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnione są dwie osoby : Prezes lub Vice-Prezes 
działające samodzielnie.  

Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawnieni są : Prezes i Skarbnik działający łącznie lub 
Vice-Prezes i Skarbnik działający łącznie. 

 

§ 30 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na 

okres 5 lat. 
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

1) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia 
2) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i Ŝądaniem 

wyjaśnień 
3) Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
4) Składanie co roku Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
Stowarzyszenia. 

5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez 
Komisję Rewizyjną. 

6. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład , zmniejszony w wyniku ustania 
członkostwa jednego członka, w drodze dokooptowania. 

7. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą: 
a) Być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
b) Być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 
c) Otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrotu kosztów lub wynagrodzenia 

 
 

§ 31 
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy członków. 
 

Rozdział V 
 

Maj ątek Stowarzyszenia 
 

                                                                § 32 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności 

Stowarzyszenia. 



2. Na majątek Stowarzyszenia składają się głównie: 
1) Wpływy ze składek członkowskich  
2) Darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia 

majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia 
3) Dochody ze zbiórek, aukcji organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia 
4) Odsetki bankowe i inne dochody z kapitału 

§33 

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów Stowarzyszenia oraz na 
pokrycie jego niezbędnych kosztów. 

§34 

Wszelka praca członków na rzecz Stowarzyszenia jest charytatywna i Ŝaden z jego członków nie 
moŜe otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenia. 

 §35 

Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

 

§36 

1. Zabrania się  udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób , z którymi 
pracownicy pozostają w związku małŜeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami 
bliskimi”. 

2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach. 

3.  Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich 
chyba, Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich 
osób bliskich. 
 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 



§37 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w 
Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 
r. prawo i stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).  
 

Rozdział VII 
 

  Postanowienia końcowe 
 

         § 38 
Statut wchodzi w Ŝycie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości 
prawnej. 
 

 

 

 


