(tekst jednolity)

Statut
Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 1.
Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem
zrzeszającym osoby fizyczne, prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz
wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Art. 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „prawo o
stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Art. 3.
Siedzibą władz jest miasto Gdańsk.
Art. 4.
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może używać
odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji.
Art. 5.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia
Art. 6.
Celem Stowarzyszenia jest wychowanie dzieci i młodzieży dla pełnego rozwoju osobowości i
poczucia godności osoby ludzkiej w duchu poszanowania praw człowieka i podstawowych
wolności.
Art. 7.
Stowarzyszenie pomaga rodzicom i nauczycielom wychowywać dzieci i młodzież zgodnie z
celem wymienionym w Art. 6.

Art. 8.
Stowarzyszenie organizuje, zakłada i prowadzi placówki oświatowe i wychowawcze.
Art. 9.
Stowarzyszenie patronuje działalności placówek oświatowych i wychowawczych, a w
szczególności wspiera je w środki finansowe.
Rozdział III
Członkowie
Art. 10.
Stowarzyszeni może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
pomiędzy jego członków.
Art. 11.1.
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, która złoży deklarację i otrzyma
pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia wyrażoną poprzez ich podpis na
deklaracji.
Art. 11.2.
Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 12.
Uchwałę o przyjęciu na członka podejmuje Zarząd w terminie 7 dni od daty złożenia
deklaracji.
Art. 13.
Członkowie posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, a ponadto mają prawo do:
1. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
2. Korzystania z wszelkich świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
Art. 14.
Obowiązki członków:
1. Regularne opłacanie składek,
2. Uczestnictwo w realizacji celów statutowych,
3. Przestrzeganie postanowień statutu,
4. Uczestnictwo w walnych zebraniach.
Art. 15.1.
Przyczyny utraty członkostwa w Stowarzyszeniu:
1. Śmierć członka Stowarzyszenia,
2. Nieopłacanie składek przez okres 1 roku,
3. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia złożone na piśmie.
Art. 15.2.
Wykluczenie członka Stowarzyszenia z przyczyny określonej w Art. 15.1.2. następuje na
podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia lub Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
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Art. 15.3.
Od uchwał Zarządu wskazanych w Art. 12 oraz Art. 15.2. każdemu członkowi
Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7
dni od daty otrzymania zawiadomienia o uchwale.
Rozdział IV
Władze
Art. 16.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
Art. 17.1.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Art. 17.2.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz na
pięć lat. Kadencja Władz Stowarzyszenia wynosi pięć lat.
Art. 17.3.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych
przypadkach lub na żądanie 1/5 członków Stowarzyszenia złożone na piśmie, w terminie
miesiąca od daty złożenia wniosku.
Art. 17.4.
Zarząd pisemnie powiadamia członków Stowarzyszenia o zwołaniu Walnego Zebrania co
najmniej na 14 dni przed jego terminem podając porządek obrad.
Art. 18.1
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
2. Wybór i odwołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.
Art. 18.2.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:
1. Na Walnym Zebraniu członków odbytym w I terminie zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków, za wyjątkiem uchwał o zmianach
Statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia, które wymagają poparcia 2/3 ogólnej liczby
członków.
2. Na Walnym Zebraniu Członków odbytym w II terminie zwykłą większością głosów
członków obecnych, za wyjątkiem uchwał o zmianach Statutu i rozwiązaniu
Stowarzyszenia, które wymagają poparcia 2/3 głosów członków obecnych.
Art.18.3.
Zasady odbywania Walnego Zebrania Członków oraz tryb obradowania ustala regulamin
obrad uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
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Art. 19.1.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z dwóch do pięciu członków: w tym Prezesa i Wice Prezesa
i wybierany jest na okres pięciu lat, najpóźniej w ostatnim dniu kadencji ustępującego
Zarządu Stowarzyszenia. Postanowienie Art. 18.2. stosuje się.
Art. 19.2.
Uzupełnienie składu Zarządu następuje w przypadku, gdy liczba członków Zarządu spadnie
poniżej dwóch osób, na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, które powinno się
odbyć nie później niż w terminie dwóch miesięcy od powstania przesłanki uzupełnienia
składu Zarządu. Postanowienie Art. 18.2. stosuje się. Kadencja wszystkich członków
uzupełnionego Zarządu upływa w terminie określonym w Art. 17.2.
Art. 19.3.
Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
Art. 19.4.
Zarząd podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia na członków Stowarzyszenia.
Art. 19.5.
Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes lub Wiceprezes.
Art. 19.6.
W przypadku zakładania placówki oświatowo – wychowawczej Zarząd zleca jej prowadzenie
dyrektorowi. Dyrektor odpowiada samodzielnie za wykonanie jej zadań w ramach
jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności. Zarząd nie może władczo ingerować w
zadania dyrektora placówki określone w jej statucie. Nie ma też zakazu łączenia funkcji
członka zarządu ze stanowiskiem dyrektora placówki.
Art. 20.1.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
Art. 20.2.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: Przewodniczącego oraz dwóch innych
członków. Do wyboru Komisji Rewizyjnej postanowienie Art. 19.1. oraz Art. 19.2. stosuje się
odpowiednio.
Art. 20.3
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pracować w placówce
podległej Stowarzyszeniu.
Art. 21.1.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie działalności Stowarzyszenia oraz
podległych placówek oświatowych i kierowanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o
udzielenie Zarządowi absolutorium.
Art. 21.2.
Tryb pracy oraz zasady działania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ustala regulamin
uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
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Art. 22.
Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co
najmniej połowy członków oraz obecności Przewodniczącego lub jego zastępcy.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w przypadku jego
nieobecności – głos jego zastępcy.
Rozdział V
Majątek
Art. 23.1.
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków
oraz dochodów własnych Stowarzyszenia.
Art. 23.2.
Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków.
Art. 24.
Oświadczenia w sprawach majątkowych składają Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
Rozdział VI
Przepis końcowy
Art. 25.
Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie Członków zgodnie z
postanowieniem Art. 18.2. Uchwała Walnego Zebrani Członków o rozwiązaniu
Stowarzyszenia określi równocześnie tryb likwidacji i przeznaczenie majątku.

Za zgodność

Prezes Zarządu

Joachim Szyc

Gdańsk 9 lipca 2012 r.
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