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STATUT 

STOWARZYSZENIA ZSTECHNICZNYCH 
 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

 

1. Stowarzyszenie ZSTechnicznych zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest organizacją 

społeczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

2. „Stowarzyszenie” posiada osobowość prawną. 

3. „Stowarzyszenie” zawiązuje się na czas nieokreślony. 

4. „Stowarzyszenie” może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczegółowych. 

5. „Stowarzyszenie” posługuje się logo, wg załącznika nr 1 do niniejszego Statutu. 

 

 

§2 

1. Siedzibą „Stowarzyszenia” jest miasto Jasło 

2. Terenem działalności „Stowarzyszenia” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a 

w szczególności miasto Jasło i powiat jasielski. 

3. Dla realizacji celów statutowych „Stowarzyszenie” może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

 

§3 

1. „Stowarzyszenie” opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

2. „Stowarzyszenie” może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody będą 

podstawą działalności statutowej. 
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3. Do prowadzenia swych spraw „Stowarzyszenie” może zatrudniać pracowników w ramach 

stosunku pracy i umów cywilno-prawnych. 

 

Rozdział II  

Cele i zadania Stowarzyszenia 

§ 4 

 

Celem działalności „Stowarzyszenia” jest: 

1. Intelektualne i moralne wspieranie inicjatyw społecznych, mających znaczenie dla 

wychowania i kształcenia ogółu młodzieży, a zwłaszcza związanej z Zespołem Szkół 

Technicznych w Jaśle. 

2. Materialne wspieranie działalności szkoły, szczególnie w zakresie rozwijania i pogłębiania 

zainteresowań młodzieży. 

3. Prowadzenie i popularyzowanie działalności oświatowej i naukowej. 

4. Dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży. 

5. Działalność kulturalna i sportowa. 

6. Upowszechnianie i organizacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, 

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 

7. Edukacja informatyczna. 

8. Działalność na rzecz rozwoju Internetu w powiecie jasielskim. 

9. Ostrzeganie i zabezpieczanie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem sieci 

10. Wzbogacanie zasobów sieci internetu. 

11. Działalność charytatywna. 

12. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

13. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

14. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji. 

15. Promocja i organizacja wolontariatu. 

 

 

§5 

 

Cele określone w § 4 „Stowarzyszenie” realizuje głównie przez: 

1. Podejmowanie działań gospodarczych, mających służyć gromadzeniu środków 

finansowych i dóbr materialnych na działalność kulturalno-oświatowa i naukową Zespołu 

Szkół Technicznych 

2. Pozyskiwanie darowizn i dotacji 

3. Popieranie i rozwijanie umiejętności oraz talentów 
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4. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych (akcji charytatywnych, działalności kulturalnej) 

5. Rozwijanie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie oświaty i nauki, 

6. Prowadzenie szkoleń, kursów oraz seminariów dla młodzieży i innych osób 

7. Organizowanie dla młodzieży różnych form aktywnego wypoczynku; 

8. Organizowanie lub powierzanie organizacji imprez i zawodów sportowych 

9. Działania innowacyjne na rzecz integracji, europeistyki i przedsiębiorczości 

10. Inicjowanie i rozwijanie innych form działania, zgodnych z celami Stowarzyszenia; 

11. Współdziałanie w tym zakresie z innymi samorządnymi organizacjami oraz współpraca 

międzynarodowa. 

 

 

Rozdział III 

 Członkowie, ich prawa i owiązki 

§ 6 

 

Członkowie „Stowarzyszenia” dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych; 

2. Członków honorowych; 

3. Członków wspierających. 

 

§7 

 

1. Członkiem zwyczajnym „Stowarzyszenia” może zostać osoba akceptująca statutowe 

cele Stowarzyszenia, a w szczególności: 

a. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione 

praw publicznych, 

b. osoby poniżej 18 roku życia mogą stać się członkiem „Stowarzyszenia”wyłącznie po 

uprzednim przedłożeniu Zarządowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych, oraz na ich wyłącznąodpowiedzialność. 

c. cudzoziemcy, jeżeli Zarząd „Stowarzyszenia” tak postanowi. 

 

2. Przyjęcie członków zwyczajnych, jak również ich skreślenie z listy członków następuje 

na podstawie złożonej pisemnej deklaracji oraz uchwały Zarządu „Stowarzyszenia” 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a. uczestniczyć w działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia, 

b. oceniać tę działalność, struktury i poszczególne osoby prowadzące działalność 

statutową, 
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c. wybierać i być wybieranym do władz „Stowarzyszenia” z ograniczeniami wynikającymi 

z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr20poz. 104 z 

późn. zm.) i niniejszego Statutu oraz uchwał władz „Stowarzyszenia”, 

d. uczestniczyć w zebraniach „Stowarzyszenia”, 

e. korzystać z porad i pomocy „Stowarzyszenia”, 

f. korzystać, na zasadach pierwszeństwa, z form działalności „Stowarzyszenia” służących 

podnoszeniu indywidualnego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, a także zdolności i 

uzdolnień. 

 

3. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do: 

a. aktywnego udziału w realizacji założonych celów, 

b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz „Stowarzyszenia”, 

c. opłacania składek członkowskich, 

d. realizowania przyjętych zobowiązań wobec „Stowarzyszenia”, 

e. przestrzeganie norm koleżeństwa, wzajemnej uprzejmości i życzliwości oraz 

podnoszenia autorytetu i znaczenia „Stowarzyszenia”. 

 

 

§8 

 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

działalność i rozwój „Stowarzyszenia”. 

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 3 członków 

„Stowarzyszenia”, za wyjątkiem osób wchodzących w skład pierwszego Zarządu 

Stowarzyszenia, które stają się członkami honorowymi z chwilą ustania kadencji 

pierwszego Zarządu. 

3. Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych i zwolnieni są 

z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

4. Godność członka honorowego jest dożywotnia i niezbywalna. 

 

 

§9 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje 

skuteczną pomoc merytoryczną, organizacyjną, finansową lub inną na rzecz realizacji 

celów i zadań „Stowarzyszenia”. 
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2. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu 

„Stowarzyszenia”. 

3. Formę i rodzaj wspierania „Stowarzyszenia”, Członkowie Wspierający ustalają z zarządem 

„Stowarzyszenia”. 

4. Członkowie wspierający bądź ich umocowani przedstawiciele mają prawa wynikające z § 

7 ust. 3 lit. a, b, d, e . 

5. Członek wspierający może brać udział w zebraniach władz „Stowarzyszenia” jedynie z 

głosem doradczym. 

 

 

§10 

 

1. Członkowstwo w „Stowarzyszeniu” ustaje na skutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 

b. wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu działalności za szkodę „Stowarzyszenia” lub 

c. nie wywiązywania się z obowiązków członkowskich, 

d. skreślenia z listy członków z powodu utraty praw publicznych, rozwiązania osoby 

prawnej lub śmierci członka. 

2. wykluczeniu członka decyduje, na mocy uchwały, Zarząd „Stowarzyszenia”. 

3. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 

„Stowarzyszenia” w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wykluczeniu. 

 

 

Rozdział IV  

Władze Stowarzyszenia 

§11 

 

1. Władzami „Stowarzyszenia” są: 

a. Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

b. Zarząd Stowarzyszenia, 

c. Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz „Stowarzyszenia” trwa dwa lata (24 miesiące kalendarzowe) 

3. W razie ustąpienia lub skreślenia członków władz wybieralnych, władzom tym 

przysługuje prawo kooptacji. Jednak liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 

ogólnej liczby członków władz. 
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4. Uchwały władz „Stowarzyszenia”, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, są podejmowane 

zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 1/2 

ogólnej liczby członków. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego obrad. 

5. W przypadku braku quorum w pierwszym ustalonym terminie zebrania, uchwały podjęte 

w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków. 

 

 

§ 12 

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą „Stowarzyszenia” rozstrzygającą ostatecznie we 

wszystkich jego podstawowych sprawach. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania „Stowarzyszenia” należy: 

a. ustalenie głównych kierunków działalności „Stowarzyszenia”, 

b. uchwalanie Statutu oraz jego późniejszych zmian, 

c. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez członków i władze 

„Stowarzyszenia”, 

d. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu „Stowarzyszenia” i Komisji 

Rewizyjnej w zakresie merytorycznej i finansowej działalności w okresie kadencji oraz 

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

f. uchwalanie regulaminów wewnętrznych „Stowarzyszenia”, 

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich. 

h. rozstrzyganie odwołań w przedmiocie wykluczenia członka z „Stowarzyszenia”, 

i. nadawanie tytułu honorowego członka „Stowarzyszenia”, 

j. podjęcie uchwały o rozwiązaniu „Stowarzyszenia” i przeznaczeniu jego majątku,  

k. podejmowanie innych uchwał, które wymagają stanowiska Walnego Zebrania 

„Stowarzyszenia”. 

 

 

§13 

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd „Stowarzyszenia” 

przynajmniej raz w roku. 
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2. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd 

„Stowarzyszenia” zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem 

zebrania. 

 

 

§ 14 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie „Stowarzyszenia” może być zwołane: 

a. na podstawie uchwały Zarządu „Stowarzyszenia”, 

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych 

„Stowarzyszenia”. 

2. Wniosek dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania „Stowarzyszenia” 

winien zawierać propozycję porządku obrad. 

3. Zarząd „Stowarzyszenia” jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w terminie do 2 

miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały, z zachowaniem przepisów 

określonych w § 13 ust. 2. 

 

 

§ 15 

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności „Stowarzyszenia” zgodnie z 

uchwałamiWalnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 

za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. 

2. Zarząd „Stowarzyszenia” składa się z 5 osób: 

a. Prezesa 

b. Wiceprezesa 

c. Sekretarza 

d. Skarbnika 

e. Członka Zarządu 

3. Do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wystarczy 

współdziałanie i podpis prezesa lub wiceprezesa oraz innego członka Zarządu. 

4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin 

Zarządu. 
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§ 16 

 

1. Do zakresu działania i kompetencji Zarządu „Stowarzyszenia” należy w szczególności: 

a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania „Stowarzyszenia”, 

b. opracowanie programu działań „Stowarzyszenia” w ramach kierunków działalności 

ustalonych przez Walne Zebranie, 

c. bieżące kierowanie działalnością „Stowarzyszenia”, 

d. zarządzanie majątkiem i funduszem „Stowarzyszenia”, 

e. podejmowanie uchwal o nabywaniu i zbywaniu majątku”Stowarzyszenia”, 

f. zwoływanie Walnego Zebrania „Stowarzyszenia”, 

g. przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków o nadawanie godności członka 

honorowego, 

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych i 

wspierających oraz uchwał w sprawie wykluczenia członków, 

i. opracowanie i składanie Walnemu Zebraniu „Stowarzyszenia” sprawozdań w zakresie 

merytorycznej i finansowej działalności w okresie kadencji, 

j. podejmowanie uchwal w sprawach „Stowarzyszenia” nie należących do kompetencji 

innych władz, 

k. ustalanie, w przypadkach spornych, wykładni przepisów Statutu  oraz uchwal 

„Stowarzyszenia”. 

2. Posiedzenia Zarządu „Stowarzyszenia” odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz na kwartał. 

 

 

§ 17 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym „Stowarzyszenia” i działa niezależnie od 

Zarządu. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: 

a. Przewodniczącego 

b. Zastępcy przewodniczącego 

c. Sekretarza. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 
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4. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa opracowany przez nią regulamin. 

 

 

§ 18 

 

1. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

a. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej 

„Stowarzyszenia”, 

b. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań wraz z oceną działalności merytorycznej 

„Stowarzyszenia”, a także gospodarczo-społecznej działalności Zarządu 

„Stowarzyszenia” oraz składanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi, 

c. przedstawianie Zarządowi „Stowarzyszenia” innych wniosków dotyczących 

działalności „Stowarzyszenia”. 

2. Kontrola całokształtu działalności „Stowarzyszenia” odbywa się co najmniej raz w 

roku. 

 

 

Rozdział V  

Majątek i finanse Stowarzyszenia 

§ 19 

1. Majątek „Stowarzyszenia” stanowić mogą: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

Składają się nań: wpływy ze składek, dotacje, subwencje, darowizny, zapisy osób 

fizycznych i prawnych, wpływy z działalności statutowej, dochody z majątku 

„Stowarzyszenia” oraz z ofiarności publicznej. 

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie 

może być przeznaczony do podziału między członków „Stowarzyszenia”. 

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym 

„Stowarzyszenia”. 

4. Zarządzanie majątkiem i finansami należy do kompetencji Zarządu „Stowarzyszenia”. 

5. Do ważności pism, dokumentów finansowych oraz oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych i finansowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz innego 

członka Zarządu. 
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Rozdział VI  

Postanowienia końcowe 

§ 20 

 

1. Przyjęcie Statutu oraz jego zmiana następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania 

„Stowarzyszenia”. Wniesienie projektu zmian przysługuje tyłko Zarządowi. Uchwała 

dla swojej ważności wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.  

2. Walne Zebranie podejmuje również uchwałę o rozwiązaniu „Stowarzyszenia” oraz 

o przeznaczeniu jego majątku. Uchwała ta wymaga dla swej ważności kwalifikowanej 

większości 2/3 głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej polowy 

ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 

3. Sposób i zasady likwidacji „Stowarzyszenia” uchwala Walne Zebranie w trybie § 11 

ust. 4 Statutu. 

4. W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego Statutu lub w sprawach 

spornych decyzję podejmuje Zarząd „Stowarzyszenia” w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20. poz. 104 z późn. zm.). 

5. Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego 

postanowienia sądu rejestrowego. 

 

 

 

 


