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Statut Stowarzyszenia Otwartych Drzwi 
w Lublińcu 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu, w 
dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 

§ 2. Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania 
działań wychowawczych i opiekuńczych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w 
Lublińcu. 

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lubliniec. Terenem działań jest Rzeczpospolita 
Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza 
taką działalność. 

§ 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość 
prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. 
Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu. 

§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala 
Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych 
organizacji o podobnych celach. 

§ 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. 

§ 8. Celami Stowarzyszenia są:  
1) działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i 

dydaktycznych Szkoły; 
2) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,  
3) tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, np.: organizowania zajęć 

pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych,  
4) wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania 
5)   integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym i regionem 
6)   promocja szkoły 
7)   wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
8)   przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji 
9) zapobieganie bezrobociu mieszkańców powiatu lublinieckiego, a szczególnie 

absolwentów szkoły 
10) propagowanie zdrowego stylu życia 
11) kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne 
12) umożliwianie dostępu do dóbr kultury i uczestnictwa w kulturze 
13) propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego 
14) działanie na rzecz poprawy sytuacji niepełnosprawnych 
15) kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich  

§ 9. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez: 
1) pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność dydaktyczną, wychowawczą i 
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opiekuńczą szkoły oraz doposażenie bazy materialnej Szkoły 
2) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek, imprez integracyjnych, 

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, zawodów, szkoleń, kursów, warsztatów, 
obozów,  

3) współpracę z wszelkimi osobami oraz przedsiębiorstwami i instytucjami wspierającymi 
działalność Stowarzyszenia. 

§ 10. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. Dochód z działalności Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie 
na realizację celów statutowych. 

§ 11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna 
może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.  

 
§ 12. Stowarzyszenie posiada członków: 

1) zwyczajnych, 
2) wspierających, 
3) honorowych.  

§ 13. 1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca 
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe 
cele stowarzyszenia. 

2) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna zainteresowana działalnością 
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 

3) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 
wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła 
zasługi dla Stowarzyszenia.  

4) Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd  
na podstawie pisemnej deklaracji. 

5) Nabycie członkostwa zwyczajnego,  wspierającego i honorowego następuje poprzez 
wpis na listę członków dokonany przez Zarząd Stowarzyszenia. 

6) Członek zwyczajny ma prawo do:  

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

b) udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie, 

c) korzystania z wszelkich istniejących świadczeń, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia 
na warunkach określonych przez władze Stowarzyszenia,  

d) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 

e) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy 
członków Stowarzyszenia. 

7) Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
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c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w 
Stowarzyszeniu. 

8) Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego 
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

9) Członkowie honorowi i wspierający są zobowiązani do przestrzegania statutu, 
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Winni oni również wywiązywać się z 
deklarowanego wsparcia na rzecz Stowarzyszenia oraz propagowania jego idei. 

10) Członkostwo zwyczajne, wspierające i honorowe Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego złożenia rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia 
zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

c)  skreślenia z listy członków w przypadku niezrealizowania obowiązków 
członkowskich 

d) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, 
orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych,  

11) Utrata członkostwa zwyczajnego, wspierającego i honorowego następuje poprzez 
skreślenie z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia 

§ 14. Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna.  

§ 15. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich 
wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  

§ 16. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze 
postanowienia statutu stanowią inaczej. 

§ 17. 1) Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
2) W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.  
3) Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.  
4) Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

§ 18. Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok 
przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości 
wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

§ 19. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest 
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 
wniosek co najmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

§ 20. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą 
większością głosów. Głosowanie jest jawne. 
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§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia, 
2) uchwalanie zmian statutu, 
3) wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
6) uchwalanie budżetu, 
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia, 
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i 

jego władze, 
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady. 

§ 22. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 
uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

§ 23. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza. Osoby 
wchodzące w skład Zarządu pełnią swą funkcję bez prawa do wynagrodzenia. 

§ 24. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na pół roku. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub 
zaproszeni goście z głosem doradczym. 

§ 25. Do kompetencji Zarządu należy:  
1) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia, 
2) realizacja celów Stowarzyszenia, 
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
4) sporządzanie planów pracy i budżetu, 
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
8) zwoływanie Walnego Zebranie Członków Zwyczajnego, 
9) organizacja i prowadzenie działalności Stowarzyszenia, 
10) przyjmowanie i skreślanie członków. 

§ 26. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 27. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza. 

§ 28. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrola działalności Stowarzyszenia, 
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 
3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu, 
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

§ 29. Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem 
uchwalonym przez Walne Zebranie Członków. 
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§ 30. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie 
więcej niż jedną trzecią składu organu władzy. 

§ 31. Majątek Stowarzyszenia powstaje:  
1) ze składek członkowskich,  
2) z darowizn, spadków, zapisów,  
3) dochodów z własnej działalności statutowej, 
4) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem 

Stowarzyszenia,  
5) dotacji i ofiarności publicznej. 

§ 32. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną i rachunkową zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

§ 33. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń 
woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa albo wiceprezesa i drugiego 
członka Zarządu lub członka Stowarzyszenia upoważnionego przez Zarząd. 

§ 34. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
podejmuje Walne Zebranie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co 
najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania. 

§35. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 
określa sposób i czas jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

§36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy 
Prawa o Stowarzyszeniach.  

 
 
 


