Załącznik do uchwały nr 4/02/16 z dnia 1.02.2016 r.

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU
GIMNAZJUM NR 1 im. Ks. STANISŁAWA KONARSKIEGO
W KRAKOWIE

Mając na względzie wspieranie bieżącej działalności Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w
Krakowie („Gimnazjum”) oraz integrację wszystkich zaangażowanych w jego rozwój, przyjmuje się
niniejszy statut stowarzyszenia („Statut”), o następującej treści:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „STOWARZYSZENIE NA RZEZCZ ROZWOJU GIMNAZJUM NR 1 im.
Ks. STANISŁAWA KONARSKIEGO W KRAKOWIE” („Stowarzyszenie”).
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych
powołanym dla merytorycznego i organizacyjnego wspierania działalności edukacyjno-wychowawczej
Gimnazjum oraz integracji nauczycieli, uczniów, rodziców, absolwentów i przyjaciół Gimnazjum.

§ 2.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
2.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich
celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem,
że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność. Stowarzyszenie może należeć do innych
krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 3.
1. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz.1393) oraz niniejszego Statutu.

3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
4. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci i logo.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 4.
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie bieżącej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum,
2) poprawa warunków lokalowych Gimnazjum, w tym poprzez pozyskiwanie wszelkich niezbędnych
sprzętów i pomocy dydaktycznych,
3) wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów Gimnazjum oraz wspieranie edukacji
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
4) inicjowanie oraz współudział w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych,
pro zdrowotnych i ekologicznych na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego regionalnego i krajowego,
5) wspieranie kształcenia w zakresie nauki języków obcych i kultury krajów europejskich,
6) kształtowanie postaw patriotycznych i pro państwowych, rozwój świadomości narodowej i
obywatelskiej,
7) wspomaganie organizacji wypoczynku oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu przez
uczniów Gimnazjum, w szczególności propagowanie kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony
środowiska przyrodniczego,
8) promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku Gimnazjum,
9) integrowanie środowiska rodziców, nauczycieli, uczniów, absolwentów i przyjaciół Gimnazjum.
2. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym szczególności zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, kółek
zainteresowań, szkoleń, wykładów, zajęć wyrównawczych,
2) wspieranie dokształcania zawodowego nauczycieli,
3) organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych, wycieczek szkolnych, imprez turystyczno –
krajoznawczych,
4) finansowanie remontu, czy przebudowy budynku, w którym mieści się Gimnazjum, zakup pomocy
dydaktycznych i wszelkich niezbędnych sprzętów czy urządzeń, na cele prowadzonej w Gimnazjum
działalności oświatowo- wychowawczej,
5) współpracę z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim
Gimnazjum oraz udzielanie wszechstronnej pomocy Gimnazjum, jego uczniom i nauczycielom,
6) informowanie o działalności Stowarzyszenia i Gimnazjum poprzez środki masowego przekazu,
własne komunikaty, monografie i wydawnictwa, dotyczące działalności Gimnazjum i Stowarzyszenia,

7) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami
społecznymi, osobami fizycznymi i prawnymi, które realizują zadania bądź cele, zbliżone do celów
Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 5.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
1) Zwyczajnych,
2) Wspierających,
3) Honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.
4. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Status Członka Zwyczajnego i Wspierającego uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
6. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność
statutową Stowarzyszenia lub Gimnazjum.
7. Status Członka Honorowego uzyskuje się w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie
Członków, na wniosek co najmniej 5 Członków Stowarzyszenia.

§ 6.
1. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) udziału w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, zebraniach, wykładach i wszelkich wydarzeniach
organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
4) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek członkowskich,
4) uczestniczenia w walnych zebraniach Stowarzyszenia

3. Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach organów
Stowarzyszenia. W pozostałym zakresie korzystają z praw Członków Zwyczajnych.
4. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia a także brania udziału w działalności
Stowarzyszenia.
5. Członkowie Honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia, a także
brania udziału w działalności Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi nie uiszczają składek
członkowskich.
6. Utrata członkowstwa następuje na skutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkowstwa,
2) uchwały Zarządu o pozbawieniu członkowstwa, z powodu:
a) rażącego nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwal organów Stowarzyszenia,
b) nieopłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
c) niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia przez okres 12 miesięcy
d) uchylenia się od działań podejmowanych przez Stowarzyszenie,
e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
3) na skutek śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego.
7. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkowstwa, osobie której dotyczy uchwała, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków,
w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia uchwały. Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołanie
na najbliższym posiedzenie. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 7.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 8.
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
glosowania w pierwszym terminie, a drugim terminie niezależnie od liczby obecnych członków. Walne
Zebranie Członków może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata. W przypadku wyboru członka w trakcie
kadencji jego mandat wygasa wraz z upływem kadencji.
3. Kadencja może być skrócona lub wydłużona maksymalnie o jeden rok. O wydłużeniu lub skróceniu
kadencji decyduje Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy, na wniosek organu, którego dotyczy
skrócenie lub wydłużenie kadencji lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
w stosunku do liczby członków ustalonych przez Walne Zebranie Członków w uchwale powołującej te
organy na daną kadencję, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu danego organu.

§ 9.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie Zwyczajni, z głosem stanowiącym, oraz
Członkowie Wspierający, Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście, z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku. O
terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków
indywidualnie, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania, listownie lub
drogą elektroniczną.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków, Zarząd
powiadamia członków indywidualnie, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zebrania Członków, lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, listownie lub drogą
elektroniczną.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się najpóźniej do 8 tygodni, licząc od dnia
zgłoszenia wniosku.
7. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut
przewiduje co innego. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwała, jeżeli bierze
w nim udział co najmniej połowa Członków Zwyczajnych Stowarzyszeni. W razie nieuzyskania
kworum, należy zwołać drugi termin posiedzenia. Walne Zebranie Członków w drugim terminie jest
uprawnione do podejmowania uchwał, nawet w razie niespełnienia wymogu co do kworum, o którym
mowa w zdaniu powyżej.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian Statutu,

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) podejmowanie uchwały o nadaniu statusu Członka Honorowego,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w przypadkach przewidzianych Statutem,
8) podejmowaniu uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów
Stowarzyszenia.

§ 10.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżąca działalnością Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4) sporządzanie planów pracy i budżetu,
5) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
6) podejmowaniu uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w trybie
i przypadkach przewidzianych w Statucie,
9) przyjmowanie w poczet członków Zwyczajnych i Wspierających oraz pozbawianie członkowstwa,
10) prowadzenie rejestru członków,
11) opracowanie regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
12) nadzór nad przestrzeganiem Statutu, uchwał i regulaminów przez członków Stowarzyszenia,
13) ustalanie wzorów pieczęci, odznaki członkowskiej, logo Stowarzyszenia,
14) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika. Członków
Zarządu wybiera się spośród członków Zwyczajnych.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia we wszystkich sprawach, w tym szczególności do zaciągania
zobowiązań uprawniony jest Prezes jednoosobowo, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich
członków.

§ 11.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawowanie kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności finansowej,
2) składanie wniosków i opinii pokontrolnych na Walnym Zebraniu Członków,
3) przedstawienie sprawozdania ze swej działalności w danym roku kalendarzowym,
4) wnioskowanie o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium dla Zarządu
przez Walne Zebranie Członków,
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz
posiedzenia Zarządu,
6) występowanie z wnioskiem o wydłużenie lub skrócenie kadencji organu Stowarzyszenia,
7) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego, sekretarza, wybieranych spośród Członków Zwyczajnych.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami
Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.
6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
swoich członków.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 12.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich i opłat członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów,
3) dochodów z własnej działalności i majątku Stowarzyszenia,
4) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym
Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej
członków,

pracowników, osób z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („Osoby Bliskie”),
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, lub pracowników oraz ich Osób
Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
3) wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, pracowników oraz ich Osób Bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z
celu Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 13.
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w
obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 14.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek
Stowarzyszenia oraz sposób jego likwidacji.

