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Załącznik nr 3 

STATUT STOWARZYSZENIA  
ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO  

W BEŁCHATOWIE 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
1.Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w 
Bełchatowie, zwane w dalszej treści ,,Stowarzyszeniem”, 
działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (tekst jednol.: Dz. U. z 2017 r. poz. 210) oraz 
niniejszego Statutu. 
2.Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „BRONKA” w 
Bełchatowie. 
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§2 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bełchatów (adres: 97-400 
Bełchatów, ul. 1 Maja 6). 

§3 
Stowarzyszenie może używać pieczęci, logo, odznak i znaków 
organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych oraz na podstawie uchwał organów 
Stowarzyszenia. 

§4 
Możliwość zrzeszania się. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych                          
i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 

§5 
Teren działania. 

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
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2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie 
może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

§6 
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

 
Rozdział II . 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA 
§7 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. propagowanie i utrwalanie długoletniej tradycji Liceum, 
2. wspieranie projektów edukacyjnych realizowanych przez 
Liceum, 
3. umożliwianie uczniom Liceum korzystania z doświadczenia i 
zachowania więzi z absolwentami, 
4. podwyższenie kwalifikacji uczniów i nauczycieli poprzez 
zaangażowanie się absolwentów w działalność na terenie 
Liceum, zarówno o charakterze merytorycznym jak i poprzez 
umożliwienie nauki w lepszych warunkach technicznych, 
5. inspirowanie uczniów Liceum do podejmowania aktywnych 
działań na rzecz tegoż, 
6. pomoc w ruchu wydawniczym dla upowszechnienia dorobku 
naukowego nauczycieli i uczniów, 
7. opieka nad młodzieżą szczególnie uzdolnioną. 

§8 
Metody działania Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. poprzez: 
1. spotkania absolwentów, 
2. organizowanie spotkań informacyjnych prezentujących różne 
możliwości rozwoju, 
3. spotkania statutowe, 
4.organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, 
sympozjów i seminariów, 
5. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami, 
6.podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji 
celów Stowarzyszenia. 
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7. gromadzenie i rozdysponowywanie środków finansowych na 
potrzeby szkoły, pomoc dla uczniów i realizację innych celów 
Stowarzyszenia. 

§9 
Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może 
powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych. 

§10 
1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na 
społecznej pracy członków.  
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może 
zatrudniać pracowników lub zlecać prowadzenie tych spraw 
osobom fizycznym lub stosownym instytucjom.  

Rozdział III 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

§11 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. członków zwyczajnych, 
2. członków honorowych, 
3. członków wspierających. 

§12 
Członkowie zwyczajni 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy 
pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, 
także niemający miejsca zamieszkania na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, który ma pełną zdolność do czynności 
prawnych i popiera cele Stowarzyszenia oraz zobowiązuje się 
do przestrzegania jego Statutu. 

Członkowie honorowi 
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie 
zasłużona dla Stowarzyszenia lub I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, która jest 
członkiem Stowarzyszenia lub wyraża chęć do uczestniczenia 
w jego pracach. 

Członkowie wspierający 
Członkiem wspierającym może być osoba prawna szczególnie 
zasłużona dla Stowarzyszenia lub I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie. 
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§13 
A/ Nabycie członkostwa 

1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
decyduje zarząd, podejmując uchwałę zwykłą większością 
głosów, na wniosek kandydata złożony na piśmie.  
2.1. Zarząd przyznaje tytuł członka honorowego lub członka 

wspierającego Stowarzyszenia, podejmując uchwałę zwykłą 

większością głosów, na zawierający uzasadnienie wniosek 

członka zarządu lub co najmniej pięciu członków 

Stowarzyszenia.  

2.2. Osoba wytypowana do wyżej wymienionego tytułu musi 

wyrazić zgodę na jego przyjęcie. 

2.3. Członek honorowy i wspierający zostaje zwolniony z 
płacenia składek członkowskich. 

B/ Utrata członkostwa 
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

a) oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia złożonego na 
piśmie zarządowi, 
b) śmierci członka Stowarzyszenia, 
c) skreślenia na skutek nieopłacenia składek za okres co 
najmniej dwunastu miesięcy, pomimo pisemnego wezwania 
przez zarząd Stowarzyszenia, 
d) wykluczenia przez zarząd w następstwie postępowania 
sprzecznego z zasadami, celami lub statutem Stowarzyszenia 
bądź nie licującego z godnością członka Stowarzyszenia. 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) zarząd 
Stowarzyszenia podejmuje na najbliższym posiedzeniu uchwałę 
stwierdzającą ustanie członkostwa. 
3. Osoba wykluczona lub skreślona uchwałą zarządu powziętą 
stosownie do postanowień ust. 1 lit. c) i d) ma prawo wniesienia 
odwołania do komisji rewizyjnej w terminie 30 dni od daty 
doręczenia stosownej uchwały. 



5 

 

4. Uchwała komisji rewizyjnej utrzymująca w mocy uchwałę 
zarządu w sprawie skreślenia z listy członków lub wykluczenia 
członka nie podlega zaskarżeniu. 
5. W przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia 
członka, członkostwo Stowarzyszenia ustaje z bezskutecznym 
upływem terminu do wniesienia odwołania, określonego w ust. 
3, lub z dniem powzięcia przez komisję rewizyjną uchwały 
utrzymującej w mocy zaskarżoną uchwałę zarządu 
Stowarzyszenia. 

C/ Zawieszenie członkostwa 
1. Na pisemne oświadczenie członka złożone zarządowi 
członkostwo w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu na czas 
oznaczony określony w tym oświadczeniu, nie dłuższy jednak 
niż jeden rok. Oświadczenie o zawieszeniu członkostwa w 
Stowarzyszeniu może zostać złożone wielokrotnie. 
2. W okresie zawieszenia członkostwa w Stowarzyszeniu do 
członka nie stosuje się postanowień §14 ust. 2 lit. a) oraz §14 
ust. 1 lit. a) i d) Statutu. 
3. W przypadku, gdy po trzech następujących po sobie kolejno 
okresach zawieszenia członkostwa w Stowarzyszeniu członek 
złoży kolejne oświadczenie o zawieszeniu członkostwa, zarząd 
Stowarzyszenia może skreślić go z listy członków. 
Postanowienia niniejszego paragrafu lit. B/ ust. 3 –5 stosuje się 
odpowiednio. 

§14 
Prawa i obowiązki członków  

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 
a/ brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, 
b/ przestrzegać postanowień Statutu i innych uchwał władz 
Stowarzyszenia. 
c/ dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego 
idee, 
d/ regularnie opłacać składki członkowskie i spełniać inne 
świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu. 
1a. Obowiązki określone w ust. 1 lit. a/ i d/ nie dotyczą członków 
honorowych i członków wspierających. 
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2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu 
Stowarzyszenia, a w związku z tym: 
a/ przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze do władz 
Stowarzyszenia, 
b/ mają prawo wnioskować we wszystkich sprawach 
dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, 
c/ mają prawo korzystać z lokali Stowarzyszenia, 
d/ mają prawo korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki 
Stowarzyszenia w swojej działalności, 
e/ mają prawo korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, 
poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do 
dyspozycji członków, 
f) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom 
Stowarzyszenie. 
2a. Prawa określone w ust. 2 lit. a/ nie dotyczą członków 
honorowych i członków wspierających. 
 

§15 
Władze Stowarzyszenia 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) walne zebranie członków, 
b) zarząd, 
c) komisja rewizyjna. 
2. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wybór 
odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na 
walnym zebraniu członków. 
3. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, o ile 
przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 
4. Uchwały komisji rewizyjnej podejmowane są większością 2/3 
głosów pełnego składu komisji, o ile przepisy niniejszego 
Statutu nie stanowią inaczej. 
5. Uchwały organów Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi 
inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym. 
Na wniosek złożony przy podejmowaniu poszczególnych 
uchwał organów można uchwalić głosowanie tajne. 
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Głosowanie przez pełnomocnika i głosowanie pisemne jest 
wykluczone. 
6. Zasady działania organów Stowarzyszenia określają 

regulaminy uchwalone przez te organy. 

§16 
Walne zebranie członków  

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą 
Stowarzyszenia. 
2. Walne zebranie członków Stowarzyszenia zwołuje zarząd co 
najmniej jeden raz w roku lub częściej na pisemny uzasadniony 
wniosek co najmniej połowy członków komisji rewizyjnej, 
powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach 
porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w 
każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed jego 
terminem. 
3. W walnym zebraniu członków winna uczestniczyć co 
najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w 
pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być 
wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono 
skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 
4. W walnym zebraniu członków mogą uczestniczyć członkowie 
zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, 
członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście. 
5. Do kompetencji walnego zebrania członków należy: 
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, 
b) określanie kierunków działania Stowarzyszenia, 
c) uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia, 
d) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla 
zarządu, 
e) wybór i odwoływanie członków zarządu i komisji rewizyjnej, 
f) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, 
g) uchwalanie zmian Statutu, 
h) podejmowanie uchwał w sprawach powoływania przez 
Stowarzyszenie innych organizacji, 
i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
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j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez 
członków Stowarzyszenia, 
k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność 
Zarządu. 
6. Zmiana statutu, wybór lub odwołanie prezesa, członków 
zarządu, komisji rewizyjnej oraz uchwalenie budżetu wymaga 
bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej 
połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w 
drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie 
obowiązuje. 

§17 
Zarząd 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, 

reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed 

walnym zebraniem członków. 

2.1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez 
walne zebranie członków, w głosowaniu tajnym. 
2.2. W pracach zarządu z głosem doradczym może 

uczestniczyć dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Władysława Broniewskiego w Bełchatowie będący członkiem 

Stowarzyszenia, po złożeniu przez siebie stosownego 

oświadczenia. 

3. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, 
sekretarza oraz z pozostałych członków. 
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach. 
5. Do kompetencji Zarządu należy: 
a) kierowanie i koordynowanie pracy Stowarzyszenia i 
współpracy z innymi organizacjami, 
b) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia, 
e) wykonywanie budżetu Stowarzyszenia, 
f) zwoływanie walnego zebrania członków, 
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g) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
h) podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach nie 
zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia. 
6. Do reprezentowania Stowarzyszenia wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków zarządu, a w tym prezesa lub 

wiceprezesa. 

§18 
Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych 
prze walne zebranie członków, w głosowaniu tajnym. 
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzi przewodniczący, 
wiceprzewodniczący i pozostali członkowie. 
3. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy: 
a) kontrola działalności zarządu Stowarzyszenia oraz ocena jej 
zgodności ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia, 
b) występowanie z wnioskiem o zwołanie walnego zebrania 
członków 
c) przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych 
walnemu zebraniu członków. 
4. Komisja rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów 

Stowarzyszenia złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących 

kontrolowanych spraw. 

§19 
1. W razie zmniejszenia się składu zarządu lub komisji 
rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu 
może nastąpić w drodze ich kooptacji.  
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego 
skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie 
więcej niż połowę składu organu. 

Rozdział V 
MAJATEK STOWARZYSZENIA 

§20 
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: 
- ruchomości i nieruchomości, 
- fundusze, 
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- środki pieniężne oraz papiery wartościowe, 
- inne prawa majątkowe. 
2. Majątek Stowarzyszenia może służyć wyłącznie do realizacji 
celów statutowych Stowarzyszenia. 
3. 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz 

rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, z 
wyjątkiem środków publicznych stanowiących dotacje lub 
subwencje przyznane  wydzielonym jednostkom 
organizacyjnym stowarzyszenia w związku z prowadzoną przez 
nie działalnością, mogą być przechowywane wyłącznie w banku 
na rachunku bankowym stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe 
winny być, przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, niezwłocznie 
przekazane na ten rachunek bankowy. 
4. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: 
- składek członkowskich, 
- dotacji, darowizn, zapisów, zapisów windykacyjnych, 
spadków, aukcji i subwencji, 
- dochodów z działalności własnej oraz majątku 
Stowarzyszenia, 
- wpływów z ofiarności publicznej, 
- innych. 

Rozdział VI 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§21 
Zmiany w Statucie 

1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały walnego 
zebrania członków, podjętej większością 2/3 głosów, przy 
obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2. Projekt proponowanych zmian w Statucie należy złożyć do 
Zarządu co najmniej na 14 dni przed terminem walnego 
zebrania członków. 

§22 
Rozwiązanie Stowarzyszenia 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały 
walnego zebrania członków, podjętej większością 2/3 głosów 



11 

 

obecnych na walnym zebraniu członków, przy obecności 
przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, walne 
zebranie członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji. 
3. W przypadku rozwiązania, majątek Stowarzyszenia pozostały 

po przeprowadzeniu likwidacji zostaje przekazany na rzecz        

I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w 

Bełchatowie. 

§23 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

 

 


