Statut
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 5
im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu jest dobrowolnym, społecznym zrzeszeniem
osób mających na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci
oraz społeczności lokalnej.
§2
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 5 im Władysława
Broniewskiego
w Białymstoku”, zwane dalej w treści „Stowarzyszeniem”.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo
o -stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm. ) oraz niniejszego
statutu.
§4
1. Terenem działania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności
Miasto Białystok.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Zespołu Szkół nr 5, 15-021 Białystok, ul. Kamienna 15
§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników w ramach stosunku
pracy i umów cywilno – prawnych.
§6
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega rejestracji sądowej.
§7
Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia i nauczyciela oraz działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława
Broniewskiego w Białymstoku
2. Tworzenie klimatu i warunków sprzyjających rozwijaniu uzdolnień uczniów i nauczycieli,
organizowanie programów stypendialnych, wspieranie rozwoju zawodowego,
upowszechnianie idei nowatorstwa pedagogicznego
3. Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie
dysproporcji w ich osiąganiu.
4. Promocja osiągnięć i dorobku Szkoły i jej zasłużonych wychowanków oraz nauczycieli
5. Wspieranie działań Szkoły w organizacji imprez i uroczystości związanych z jej
działalnością
6. Wspieranie inicjatyw dążących do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oraz
rozwoju demokracji
7. Kreowanie i wspieranie inicjatyw dążących do aktywizacji społeczności lokalnych
8. Ochrona środowiska i promowanie postaw proekologicznych oraz rozwiązań przyjaznych
środowisku naturalnemu
9. Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu, integracji osób
niepełnosprawnych, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym
uzależnieniom
10. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez
upowszechnianie tradycji historycznych, narodowych i kulturowych, podtrzymywanie
różnorodności kulturowej Polski
11. Wspieranie, inicjowanie i organizowanie działań kulturalnych i artystycznych
12. Upowszechnianie dóbr kultury i tradycji w kraju i z granicą
13. Promocja aktywnych form wypoczynku, aktywności fizycznej i turystyki, działania na
rzecz promocji zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia, upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu
14. Upowszechnianie idei wolontariatu
15. Pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów wybitnie uzdolnionych i potrzebujących
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, uczniami,
rodzicami i różnymi instytucjami edukacyjnymi
2. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i udział w konferencjach szkoleniowych i
metodycznych, seminariach, warsztatach, obozach, we współpracy z uczelniami wyższymi,
samorządami, fundacjami oraz innymi stowarzyszeniami i instytucjami
3. Wspieranie i zachęcanie nauczycieli do korzystania ze spotkań z „mistrzami” pracy z
uczniami – w zakresie metod pracy, programów dydaktycznych, dobieranych treści,
literatury.
4. Wspieranie uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
podejmujących ważne społecznie działania oraz wyróżniających się aktywnością na rzecz
szkoły i środowiska.
5. Zachęcanie uczniów i nauczycieli do pracy w kołach zainteresowań, do uczestnictwa w
obozach naukowych
i warsztatach nastawionych na doskonalenie merytoryczne i metodyczne

6. Nagradzanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli, w tym również w drodze fundowania
stypendiów.
7. Gromadzenie wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli i uczniów, nowatorskich projektach
oraz przedsięwzięciach i upowszechnianie dorobku w publikacjach i wydawnictwach
własnych oraz zewnętrznych, w tym w Internecie
8. Zarządzanie posiadanymi obiektami, urządzeniami, majątkiem, rozwijanie działalności
w zakresie ich tworzenia, modernizacji, remontów i konserwacji
9. Prowadzenie i organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej
10. Docieranie poprzez politykę informacyjną do decydentów oświatowych, samorządowych,
fundacji
i stowarzyszeń z propozycjami współpracy i wsparcia w realizacji przyjętych zadań
statutowych
11. Organizowanie wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, kursów, seminariów,
konkursów
12. Działalność wydawniczą, prowadzenie strony internetowej
13. Prowadzenie działalności samopomocowej wśród członków Stowarzyszenia
14. Organizowanie lub uczestniczenie w zjazdach, konferencjach, szkoleniach o tematyce
zbieżnej z celami statutowymi,
15. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji, darowizn
niezbędnych dla realizacji celów stowarzyszenia, gromadzenie środków finansowych z
dobrowolnych wpłat, prowadzenie zbiórek publicznych
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 11
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, mająca
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
1. Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków honorowych
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, a w
szczególności:
a) absolwenci Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
b) obecni lub byli pracownicy Szkoły

c) rodzice i opiekunowie uczniów
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla
Szkoły lub wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej
deklaracji.
4. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek
Zarządu.
§ 14
1) Członkowie zwyczajni maja prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
b) czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Stowarzyszenia
d) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z
listy członków
e) udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizacyjnych Stowarzyszenia.
2) Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a) uczestnictwa w pracach i w realizacji celów Stowarzyszenia
b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
c) regularnego opłacania składki oraz spełniania innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
zgodnie z postanowieniami statutu.
§ 15
1. Członkowie honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają
prawa i obowiązki określone w § 14
2. Członkowie honorowi mogą brać udział - z głosem doradczym - w Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia.
3. członkowie honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej i
wpisowego.
§ 16
1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
b) śmierci członka Stowarzyszenia
c) pozbawienia praw publicznych członka Stowarzyszenia wynikającego z prawomocnego
orzeczenia sądu powszechnego.
d) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy.
e) wykluczenia ze Stowarzyszenia, w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad statutu,
nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
f) pozbawienia członkostwa honorowego w przypadku rażącego działania na szkodę
Stowarzyszenia.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a-c Zarząd podejmuje uchwałę stwierdzająca ustanie
członkostwa.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt e Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy
członków Stowarzyszenia.
4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt f orzeka Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia po
wysłuchaniu opinii Zarządu. Podjęta uchwała, w tym przedmiocie jest ostateczna.
5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt d-f organ orzekający w danej sprawie obowiązany jest
zawiadomić członka o prowadzonym postępowaniu, umożliwić mu wypowiedzenie się w

sprawie, przesłać zapadłe rozstrzygnięcie wskazując na możliwość odwołania się do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od jego otrzymania.
§ 17
1. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, przepisy § 16 stosuje się odpowiednio.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna
§19
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów osób uczestniczących w głosowaniu. Wybór
następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dłużej niż
przez dwie kadencje.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby uprawnionych członków. Zebrani mogą zdecydować o głosowaniu tajnym.
§20
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmieci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
skład osobowy władz uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone
stanowisko.
Walne zebranie członków
§ 21
1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2) W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym - członkowie honorowi,
3) O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania, w okresie co najmniej na miesiąc przed upływem kadencji władz
określonych w § 19 ust.1
4) Jeśli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności:
a) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 19 ust.3,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później po upływie
pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§22
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków z pomocą sekretarza.
Członek ustępujących władz nie może kierować obradami Walnego Zebrania Członków.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może
odbywać się w każdym czasie.
6) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane żądanie co najmniej co najmniej 50% wszystkich członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
7) Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
przedstawienia stosownego wniosku Zarządowi.
8) Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
1)
2)
3)
4)
5)

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. uchwalanie budżetu
4. powoływanie komisji lub zespołów do załatwiania określonych spraw,
5. wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
9. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
11. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
12. podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez
Stowarzyszenie,
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
Zarząd
§ 24
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków.
1. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa, sekretarza, skarbnika i dwóch wice
prezesów
2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.
Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu.
5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zawierać umowy na
zasadach określonych w § 5.

§ 25
Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje
obowiązki z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień
statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.
§ 26
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu - w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego
upoważnionego członka Zarządu.
§ 27
Do zakresu działania Zarządu, należy w szczególności:
1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. określanie szczegółowych kierunków działania,
3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem,
6. powoływanie komisji, zespołów, kół oraz określanie ich zadań,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli tak postanowi Walne Zebranie
Członków,
9. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia, za zgodą
Walnego Zebrania Członków
10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji
członkowskiej,
11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
12. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
13. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i
regulaminów,
14. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
Komisja rewizyjna
§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym z przewodniczącego, jego zastępcy
oraz sekretarza.
§ 29
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności finansowej,
2. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także
prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
3. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub
w trybie ustalonym statutem,

4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie,
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 30
1. Przewodniczący i delegowani członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział, z
głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami za
przestępstwa z winy umyślnej.
§ 31
W przypadkach określonych w § 28 pkt 3:
1. do zwołania Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio § 21 ust. 3, z tym że
powiadomienia o Walnym Zebraniu wysyła Komisja Rewizyjna,
2. posiedzenie Zarządu powinno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia żądania
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 32
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.
§ 33
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a. Składki członkowskie
b. Dochody z ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Stowarzyszenia
c. Dotacje
d. Darowizny, zapisy i spadki.
e. Wpłaty z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, muszą być, przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Wysokość
składek określi uchwałą Zarząd Stowarzyszenia. Nowo przyjęci członkowie wpłacają
składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział V
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 34
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości głosów 2/3, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia należy
załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami.
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