
STOWARZYSZENIE „ŻÓŁKIEWSZCZACY” 

przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 

w Siedlcach 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1 

Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu jest dobrowolnym społecznym 

zrzeszeniem wychowanków i pracowników IV Liceum Ogólnokształcącego im. hetmana  

Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach oraz osób zainteresowanych działaniem na rzecz szkoły.  

§ 2 

 Stowarzyszenie nosi nazwę „Żółkiewszczacy”. W dalszych postanowieniach niniejszego statutu 

nazywane będzie „Stowarzyszeniem”.  

§ 3 

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest IV Liceum Ogólnokształcące im. hetmana Stanisława 

Żółkiewskiego w Siedlcach, ul. Konarskiego 1, 08-110 Siedlce. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników. 

§ 5 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

§ 6 

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zatwierdzonych przez Walne Zebranie, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA. 

§ 7 

Stowarzyszenie ma na celu krzewienie i utrzymywanie więzi koleżeńskich i solidarności        

wśród jego członków oraz szeroko pojętą działalność na rzecz IV Liceum Ogólnokształcącego 

im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach zwanego dalej Szkołą, poprzez: 

1. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego 

rozwoju Szkoły. 



2. Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły, jej 

zasłużonych wychowanków, nauczycieli i uczniów, we wszystkich dziedzinach życia 

społecznego, oświatowego i kulturalnego. 

3. Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i 

materialnego Szkoły. 

4. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności 

Stowarzyszenia. 

5. Działania na rzecz utrzymania Szkoły w historycznym budynku przy ulicy Konarskiego 

1. 

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Pozyskiwanie środków na zachowanie i rozwój infrastruktury Szkoły przy ulicy 

Konarskiego 1 w Siedlcach, 

2. Zrzeszanie osób fizycznych i prawnych akceptujących program Stowarzyszenia. 

3. Tworzenie zespołów, komisji i sekcji problemowych, 

4. Współdziałanie z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno 

– politycznymi oraz zawodowymi, 

5. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, placówkami, organizacjami 

naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi. 

6. Współdziałanie z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy i materialny Szkoły,  

7. Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia Szkoły i jej zasłużonych 

wychowanków, 

8. Dokumentowanie przeszłość i współczesność Szkoły, 

9. Prowadzenie działalności wydawniczej, 

10. Organizowanie i współorganizowanie imprez naukowych, kulturalnych i rozrywkowych, 

11. Fundowanie nagród dla laureatów organizowanych imprez, 

12. Fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych, 

13. Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, 

wychowawczego i materialnego Szkoły. 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Zwyczajnych, 

2. Honorowych, 

3. Wspierających. 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca 

wychowankiem IV Liceum Ogólnokształcącego im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego 

w Siedlcach, wyrażająca wolę współudziału w realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia, której pisemna deklaracja została zatwierdzona przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 



2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również osoba fizyczna 

zainteresowana działalnością i wyrażająca gotowość udzielania mu pomocy 

merytorycznej i materialnej. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, zasłużona dla rozwoju Szkoły lub 

Stowarzyszenia. 

4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wkład w 

działalność Stowarzyszenia, której pisemna deklaracja członkowska została zatwierdzona 

przez Zarząd Stowarzyszenia. 

5. Nabycie statusu członka zwyczajnego i wspierającego  następuje na podstawie złożonej 

pisemnej deklaracji członkowskiej, która wymaga podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia 

stosownej uchwały. 

§ 11 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Brać udział w zebraniach Stowarzyszenia, wybierać i być wybieranym do władz 

Stowarzyszenia, 

2. Brać udział we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia, 

3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

Członek wspierający ma prawo brać udział we wszelkich przejawach działalności 

Stowarzyszenia. 

§ 12 

1. Godność członka honorowego nadaje Zarząd za zgodą osoby uhonorowanej, 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego 

3. Członek honorowy nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich 

§ 13 

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2. Realizować cele Stowarzyszenia, 

3. Brać udział w pracach Stowarzyszenia, 

4. Regularnie płacić składki członkowskie, 

5. Przyczyniać się do powiększania duchowego i materialnego dorobku Stowarzyszenia. 

§ 14 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje: 

1. Na skutek wystąpienia ze Stowarzyszenia w drodze pisemnej rezygnacji złożonej 

Zarządowi Stowarzyszenia, 

2. Na skutek skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z listy członków 

wskutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej przez okres 1 /jednego/ roku, 

3. Z dniem śmierci osoby fizycznej lub wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru,  

4. Na skutek wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu 

Koleżeńskiego. 



§ 15 

Pozbawienie członkostwa poprzez wykluczenie ze składu członków na skutek orzeczenia 

Sądu Koleżeńskiego, o którym mowa § 35 niniejszego Statutu, jeżeli członek: 

1. Uporczywie narusza obowiązki członka Stowarzyszenia, 

2. Prowadzi działalność sprzeczną ze Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia, 

3. Utraci prawa publiczne w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu. 

IV. WŁADZE STOWARZESZENIA. 

§ 16 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie, 

2. Zarząd Stowarzyszenia, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Sąd Koleżeński. 

§ 17 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

2. Władze Stowarzyszenia wymienione w § 16 pkt 2 – 4 niniejszego Statutu wybierane 

są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. W 

głosowaniu tajnym następuje również odwołanie członków władz Stowarzyszenia. Walne 

Zebranie może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym. 

3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie. 

WALNE ZEBRANIE 

§ 18 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, 

2. O zwołaniu Walnego Zebrania decyduje Zarząd Stowarzyszenia po zweryfikowaniu 

każdorazowo ilości członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia. 

§ 19 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia, 

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, 

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

3. Udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

4. Wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, 

5. Wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego, 

6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Stowarzyszenia, 



7. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i 

przeznaczeniu jego majątku, 

8. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń 

krajowych i międzynarodowych, 

9. Podejmowanie innych uchwał wynikających z niniejszego statutu lub wymagających – z 

uwagi na szczególną ważność – przejawu woli całego Stowarzyszenia. 

§ 20 

1. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi. 

2. W Walnym Zebraniu członkowie Stowarzyszenia uczestniczą osobiście lub przez swoich 

należycie umocowanych przedstawicieli. 

3. Każdy członek Stowarzyszenia dysponuje na Walnym Zebraniu jednym głosem. 

§ 21 

1. Uchwały Walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych  z wyjątkiem 

uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia, dla których niniejszy Statut 

przewiduje surowsze warunki. 

2. Walne Zebranie jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków 

Stowarzyszenia. W razie braku tej liczby w wyznaczonym terminie, Walne Zebranie 

będzie ważne w drugim terminie ustalonym przez organ zwołujący Walne Zebranie w 

ogłoszeniu o jego zwołaniu, bez względu na liczbę członków. 

§ 22 

1. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbywa się raz na 5 lat po upływie kadencji 

władz Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Sprawozdawcze /Zwyczajne/ odbywa się co roku, po zamknięciu bilansu 

działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia. Walne Zebranie 

Sprawozdawcze przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu. 

3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie co najmniej na 2 tygodnie przed 

oznaczonym terminem jego odbycia, wysyłając do członków pisemne zawiadomienia 

zawierające dane dotyczące: miejsca ,terminu oraz porządku obrad Zebrania oraz 

wywieszając ogłoszenie w siedzibie Stowarzyszenia. 

§ 23 

Walne Zebranie może być zwoływane w trybie Zwyczajnym i Nadzwyczajnym. 

§ 24 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane: 

o z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, 

o na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

o na zgłoszone na piśmie żądanie, przez co najmniej 1/3 /jedną trzecią/ członków 

Stowarzyszenia, nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania. 

2.Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi określać porządek obrad. 



ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

§ 25 

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresach między 

Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem. 

§ 26 

1. Zarząd składa się z Prezesa, oraz 6 /sześciu/ do 8 /ośmiu/ Członków wybranych przez 

Walne Zebranie Stowarzyszenia. Następnie Zarząd wybiera ze swego grona dwóch 

Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. 

2. Zarząd ma prawo dokooptować do swego grona nowych członków, w miejsce 

ustępujących, nie więcej jednak niż 2 członków Zarządu w miejsce wybranych przez 

Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

§ 27 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 

2. Uchwały Zarządu zadają zwykłą większością głosów, 

3. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w 

tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. 

§ 28. 

Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1. Urzeczywistnianie statutowych celów Stowarzyszenia, 

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia, 

3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, 

4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

5. W zależności od potrzeb tworzenie zespołów, komisji i sekcji problemowych, 

6. Uchwalanie regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

7. Przyjmowanie rocznych planów działalności i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz 

kierowanie jego realizacja, 

8. Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu, 

9. Przyjmowanie członków zwyczajnych, 

10. Powoływanie , w miarę potrzeb, Biura Stowarzyszenia i określanie jego potrzeb, 

11. Zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, a także dysponowanie jego 

funduszami w ramach budżetu, 

12. Wybieranie członków honorowych, 

13. Występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się członków i 

pracowników odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi i nagrodami, 

14. Zwoływanie Walnego Zebrania, 

 

 

 



KOMISJA REWIZYJNA 

§ 29 

1. Komisja rewizyjna składa się z minimum  3 /trzech/ członków wybranych przez Walne 

Zebranie Stowarzyszenia. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkowie 

Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swego grona 1/jednego/ nowego członka, 

w miejsce ustępującego, w trakcie trwania jej kadencji. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera swego Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.  

§ 30 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt prac Stowarzyszenia. Do jej 

kompetencji należy: 

1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działania Stowarzyszenia 

ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności, 

celowości i gospodarności. 

2. Składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach 

przeprowadzonych kontroli, 

3. Składanie sprawozdania z całokształtu swej działalności, 

4. Występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie, absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Stowarzyszenia, 

5. Występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu względnie Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 

§ 31. 

Komisja Rewizyjna w wyniku stwierdzonych uchybień pracy Zarządu lub Biura Stowarzyszenia, 

a w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów statutu 

Stowarzyszenia, uchwał władz Stowarzyszenia lub zasad prawidłowej gospodarki, ma 

obowiązek zawiadomić o nich Zarząd. W innych przypadkach Komisja Rewizyjna może 

występować z zaleceniami pokontrolnymi, przy czym może wyznaczyć termin, w którym władze 

Stowarzyszenia są zobowiązane udzielić wyjaśnień. 

§  32 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, w 

posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 

SĄD KOLEŻEŃSKI 

§ 33 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 /trzech/ członków wybieranych przez Walne Zebranie. 

2. Sąd Koleżeński ma prawo dokooptować do swego grona, w miejsce ustępującego, 1 

/jednego/ członka, 

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona Przewodniczącego i 

Zastępcę Przewodniczącego, 

4. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie. 



§ 34. 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 

1. Rozstrzyganie sporów i konfliktów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, 

2. Wypowiadanie się co do oceny postępowania członków niezgodnego z zasadami 

współżycia międzyludzkiego lub sprzecznego z założeniami Statutu oraz nieetycznego 

postępowania w działalności członkowskiej. 

§ 35 

Sąd Koleżeński po rozpatrzeniu sprawy wydaje orzeczenie, w którym może uwolnić członka od 

stawianych mu zarzutów albo orzekając o jego winie: 

1. Udzielić członkowi upomnienia lub nagany, 

2. Zawiesić w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 2 lat, 

3. Wykluczyć ze Stowarzyszenia. 

Od postanowień Sądu Koleżeńskiego członkowie przysługuje prawo odwołania się do 

Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. 

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

§ 36 

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości i nieruchomości, środki pieniężne oraz 

wszelkie prawa majątkowe. 

§ 37 

Majątek  Stowarzyszenia powstaje m.in. z: 

1. Składek członkowskich, 

2. Dochodów i majątku ruchomego i nieruchomego, 

3. Dotacji, darowizn, zapisów i spadków, 

4. Ofiarności publicznej, 

5. Innych dochodów. 

§ 38 

1. Oświadczenia i akty prawne Stowarzyszenia podpisują: Prezes samodzielnie lub jeden z 

Wiceprezesów  i Sekretarz łącznie, względnie inne osoby do tego  upoważnione, w 

granicach pełnomocnictwa udzielonego im przez Zarząd. 

2. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmuje Prezes 

samodzielnie lub jeden z Wiceprezesów i skarbnik łącznie, względnie inne osoby 

upoważnione w granicach pełnomocnictwa udzielonego im przez Zarząd. 

§ 39 



Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

członków Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub 

członkowie Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, zwanych dalej „bliskimi”, jest 

niedozwolone. 

§  40 

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 

§ 41 

Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd w drodze uchwały do końca roku 

kalendarzowego. Zarząd w drodze uchwały określa również termin płatności składek 

członkowskich. 

Składki członkowskie po ich zebraniu winny być odprowadzone na konto Stowarzyszenia. 

VI. WARUNKI I SPOSÓB ROZWIĄZANIA ORAZ LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA 

§ 42 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania podjętej większością 2/3 /dwóch, trzecich/ głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków, 

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje 

jednocześnie Komisję Likwidacyjną, w składzie zapewniającym prawidłowe 

przeprowadzenie czynności likwidacyjnych, lub powierza te czynności Zarządowi, 

3. Walne Zebranie w uchwale o likwidacji Stowarzyszenia, określa przeznaczenie majątku 

pozostałego po jego likwidacji, 

4. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza się zgodnie z postanowieniem art.37 Ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zmian.) 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 43 

1. Zmiana postanowień niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i 

zarejestrowania jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o zmianach Statutu, wymaga większości 2/3 

/dwóch, trzecich/ głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

§  44 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) 


