STATUT
STOWARZYSZENIA „UNIA ABSOLWENTÓW”
ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Unia Absolwentów” i nazywane jest w dalszej części
statutu Stowarzyszeniem.
2. „Unia Absolwentów” jest stowarzyszeniem wspierającym działalność edukacyjną III
Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, organizującym w tym zakresie
materialną i niematerialną pomoc tej Szkole, działającym zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.,
Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszym statutem.
3. Stowarzyszenie może posiadać własne logo oraz używać odznak i pieczęci

-

z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 2.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin.
2. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zagranicę.
§ 3.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz
zlecać wykonanie określonych prac osobom trzecim - na zasadach obowiązujących
w stosownych przepisach prawa cywilnego.
§ 4.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z niej,
decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów
członków zwyczajnych biorących udział w zebraniu.
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ROZDZIAŁ II.
Cele i sposoby działania.
§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie działalności

III

Liceum

Ogólnokształcącego

im.

Unii

Lubelskiej

w Lublinie, zwanego w dalszej treści statutu Szkołą, w zakresie poprawy warunków
kształcenia młodzieży;
2) pomoc

w

organizacji

imprez

edukacyjnych,

sportowych

i

rekreacyjnych,

inicjowanych przez Szkołę;
3) organizowanie pomocy materialnej i niematerialnej dla Szkoły – w zakresie
zmierzającym do rozwoju jej bazy edukacyjnej i sportowej;
4) promowanie aktualnej działalności oraz tradycji Szkoły;
5) aktywny udział w życiu kulturalnym i oświatowym Szkoły i Lublina;
6) dbałość o dobre imię Szkoły i jej wizerunek;
7) promowanie miasta i regionu lubelskiego.
§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia;
2) organizowanie, prowadzenie i propagowanie akcji związanych z działalnością
Szkoły;
3) popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków
kształcenia oraz rozwoju bazy edukacyjnej i sportowej Szkoły;
4) inne przedsięwzięcia podejmowane w celu realizacji działalności statutowej.
ROZDZIAŁ III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki oraz przyczyny utraty członkostwa.
§ 7.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
3. Osoba fizyczna może zostać członkiem Stowarzyszenia jeżeli ma pełną zdolność do
czynności prawnych, nie została pozbawiona praw publicznych oraz spełnia co najmniej
jeden z poniższych warunków:
1) jest absolwentem Szkoły;
2) jest rodzicem absolwenta lub ucznia Szkoły;
3) jest lub była nauczycielem w Szkole;
4) wniosła szczególny wkład w rozwój i promocję Szkoły na terenie Lubelszczyzny i kraju.
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§ 8.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.
§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do
czynności prawnych oraz taka, która nie została pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być zainteresowana działalnością Stowarzyszenia
osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela
– na zasadach regulowanych obowiązującymi przepisami w zakresie reprezentacji
tej osoby.
3. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia oraz w inny sposób przyczyniła się do kształtowania pozytywnego
wizerunku Szkoły.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia – na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez osobę ubiegającą
się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków, podjętej na wniosek Zarządu.
6. Od uchwały Zarządu, odmawiającej przyjęcia w poczet członków, przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków – w terminie 14 dni od daty otrzymania
odpisu uchwały.
§ 10.
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) uczestnictwa w zebraniach, konferencjach, akcjach i imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie i jego władze;
3) zgłaszania Zarządowi opinii, wniosków i postulatów w sprawach statutowych
oraz organizacyjnych Stowarzyszenia;
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
5) noszenia odznaki Stowarzyszenia;
6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy
członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
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2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego

uczestnictwa

w

pracach

nad

realizacją

celów

statutowych

Stowarzyszenia;
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;
3) opłacania składek członkowskich, ustalonych przez Zarząd oraz innych
świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu;
4) pozyskiwania nowych członków Stowarzyszenia, jego sympatyków i sponsorów –
w celu umożliwienia realizacji zadań statutowych.
§ 11.
1. Członek wspierający i członek honorowy mają – z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego – prawa określone w § 10 ust. 1 punkty 2, 3 i 5 oraz obowiązki
wymienione w postanowieniach § 10 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 statutu.
2. Członek wspierający i honorowy mają prawo brać udział – z głosem doradczym –
w posiedzeniach władz statutowych Stowarzyszenia.
3. Członek

wspierający

jest

obowiązany

do

regularnego

wywiązywania

się

z deklarowanych świadczeń.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 12.
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) skreślenia z listy – w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji członka z przynależności do Stowarzyszenia (po
uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań);
b) śmierci członka (osoby fizycznej) lub utraty osobowości prawnej członka
wspierającego;
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień
statutu;
3) rozwiązania Stowarzyszenia;
4) niepłacenia składek.
2. Uchwałę w sprawie skreślenia z listy lub wykluczenia członka podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia ma prawo do odwołania się od takich uchwał do
Walnego Zebrania Członków – w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu kwestionowanej
uchwały.
ROZDZIAŁ IV.
Władze Stowarzyszenia.
§ 13.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
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2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 14.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dokonywany przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia,

odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną

większością głosów – spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – o ile statut nie ustanawia
surowszych warunków – podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (quorum).
4. Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością
głosów – przy udziale co najmniej połowy składu każdego z tych organów
Stowarzyszenia.
§ 15.
W przypadku rezygnacji z funkcji członka władz Stowarzyszenia lub utraty przez niego
członkostwa w Stowarzyszeniu (bez względu na przyczynę) w trakcie kadencji, skład
osobowy władz jest uzupełniany spośród niewybranych w ostatnich wyborach
kandydatów - według kolejności uzyskanych głosów.
§ 16.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków telefonicznie
lub mailem – co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania
Członków.
4. Członkowie uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków biorą w nim
udział

osobiście

pełnomocnictwa,

lub

przez

udzielonego

pełnomocników

–

i

przez

podpisanego

na

podstawie

dokumentu

uprawnionego

członka

Stowarzyszenia.
§ 17.
1. Walne

Zebranie

Członków

może

być:

zwyczajne,

nadzwyczajne

i sprawozdawcze.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz do roku.
3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Zarząd, a przypadku nieobecności członków
Zarządu – członek Komisji Rewizyjnej.
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4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwołuje je Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na umotywowane żądanie co najmniej 6 członków zwyczajnych;
5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 2 i pkt 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty
przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§ 18.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2) uchwalenie statutu i jego zmian;
3) uchwalenie budżetu;
4) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
6) rozpatrywanie

wniosków

i

postulatów

zgłoszonych

przez

członków

Stowarzyszenia;
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
8) podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia lub wykluczenia z listy członków
Stowarzyszenia (w przypadku wniesienia odwołania od decyzji Zarządu w tym
przedmiocie).
§ 19.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
3. Każdy z członków Zarządu może samodzielnie reprezentować Stowarzyszenie wobec
innych podmiotów, przy czym w sprawach majątkowych Stowarzyszenia ma
zastosowanie § 25 ust. 2 niniejszego statutu.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ten organ.
§ 20.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenie oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
2) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
4) uchwalanie planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia;
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5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Stowarzyszenia;
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
7) podejmowanie uchwał

w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie

i wykluczanie z listy członków);
8) ustalanie wysokości składek i prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na dorocznym sprawozdawczym Walnym
Zebraniu Członków.
§ 21.
1. Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego
i Sekretarza.
§ 22.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia – co
najmniej raz w roku;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli;
3) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz
opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu;
4) opiniowanie pracy Zarządu oraz wnioskowanie o udzielenie mu absolutorium.
§ 23.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział – z głosem doradczym –
w posiedzeniach Zarządu. Nie mogą zaś pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
ROZDZIAŁ V.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.
§ 24.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.
2. Działalność Stowarzyszenia finansowana jest z:
a) składek członkowskich;
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
c) dochodów i wpływów z działalności statutowej.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe, przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb, winny być umieszczane na tym koncie.
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4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału, w kwotach
ustalanych przez Zarząd. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad
określonych przez Zarząd, w ciągu miesiąca od daty powiadomienia o przyjęciu
w poczet członków Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie

prowadzi

gospodarkę

finansową

oraz

rachunkowość

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
§ 25.
1. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu.
ROZDZIAŁ VI.
Postanowienia końcowe.
§ 26.
1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby
członków Walnego Zebrania.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie jego
majątku oraz spełniać wymogi przewidziane w przepisach rozdziału 5 ustawy z dnia
7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.
§ 27.
„Postanowienia niniejszego statutu – stosownie do unormowania zawartego w art. 20 ust. 7
lit. a-d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) – zabraniają:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
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trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.”

