STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Uczniowskiego Klubu
Sportowo – Rekreacyjnego „Ogrodnik”
§2
1.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacją celów i zadań
określonych w § 7. ust. 1.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda
Jankowskiego w Warszawie.
3. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
( Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach.
§4
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie samodzielnie, w ramach obowiązujących przepisów prawa, określa swoje
cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące
jego działalności.
§5
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w
oddzielnych przepisach prawa.
2. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do
zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań
statutowych.
3. Stowarzyszenie nie pobiera składek członkowskich.

§6
1. Stowarzyszenie używa pieczęci – Uczniowski Klub Sportowo – Rekreacyjny „Ogrodnik”.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je,
wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym.

Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji
§7
1. Stowarzyszenie realizuje cele sportowe, rekreacyjne, naukowe, oświatowe, oświatowo –
wychowawcze, aktywności ruchowej, wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
kulturalne, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, wspieranie inicjatyw społecznych w
zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji Polski z innymi krajami Unii Europejskiej,
rozwoju samorządności lokalnej, zwalczaniu bezrobocia.
§8
1. Do zadań Stowarzyszenia należą:
a. doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu, prowadzenie
szkolenia sportowego,
b. zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
c. organizowanie współzawodnictwa sportowego,
d. uczestnictwo w imprezach sportowych, organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
e. angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
f. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
g. dbałość o zdrowie członków Klubu,
h. popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.
i. wspieranie procesów rozwoju przedsiębiorczości,
j. rozwój kompetencji społecznych,
k. ochrona środowiska,
l. rozwijanie kontaktów międzynarodowych,
m. kształtowanie i propagowanie idei samorządności,
n. wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
o. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej wśród dzieci, młodzieży oraz
dorosłych,
p. działanie na rzecz integracji Polski i regionu z Unią Europejską,
q. stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa kobiet w życiu publicznym,
r. wspieranie działań dotyczących aktywizacji zawodowej,
s. organizację wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
t. przeciwdziałaniu wykluczenia osób starszych i niepełnosprawnych z życia społecznego,
u. promowanie współpracy międzynarodowej w różnych dziedzinach.

§9
1. Stowarzyszenia realizuje swe cele poprzez:
a. wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie
wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,
b. zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,
c. prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz członków Stowarzyszenia,
d. organizację i udział w imprezach sportowych,
e. organizację różnych form aktywności fizycznej,
f. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
g. współpracę z placówkami oświatowymi,
h. współpracę z organami administracji publicznej,
i. współpracę z organizacjami młodzieżowymi innych krajów,
j. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu.
k. upowszechnianie idei wolontariatu,
l. organizacje i realizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
m. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej,
n. promowanie współpracy międzynarodowej w różnych dziedzinach,
o. doradztwo, pomoc w nawiązywaniu kontaktów,
p. współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których
cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia,
q. organizowanie i wspieranie działań służących ochronie przyrody, środowiska i krajobrazu regionu,
r. organizowanie i wspieranie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia,
s. organizowanie lub wspieranie szkoleń i programów mających na celu aktywizację zawodową,

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia
§ 10
1. Członkami założycielami są osoby wyszczególnione w § 10. ust. 1, które zadeklarują chęć
utworzenia Stowarzyszenia, podejmując stosowną decyzję.
2. Członkowie założyciele nabywają członkowstwo z dniem uprawomocnienia się postanowienia
sądu o rejestracji Stowarzyszenia.
3. Członkowie założyciele mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni.
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
a. nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz sympatycy Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 39
im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie.
b. osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawione praw publicznych,

c. osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę, jako członkowie
wspierający,
d. osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo, jako członkowie honorowi.
2. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest akceptacja zasad ideowo –
programowych Stowarzyszenia.
§ 12
1. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
2.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej
bezwzględną większością głosów.
4. Od uchwały Zarządu odmawiającego przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje
prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego
Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia jak również
cudzoziemcy oraz zagraniczne osoby fizyczne.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków
Stowarzyszenia.
9. Szczególnym uprawnieniem członka honorowego jest prawo oficjalnego reprezentowania
Stowarzyszenia na zewnątrz.
10. Członek honorowy nie może, bez odrębnego upoważnienia, zaciągać zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia.
§ 13.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. decydować w sprawach Stowarzyszenia w zakresie przysługującego im prawa głosu,

c.
d.
e.
f.

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
występowania z zapytaniami i wnioskami do Zarządu dotyczące działalności Stowarzyszenia.
wglądu w siedzibie Stowarzyszenia do protokołów z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
Księgi Uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
g. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
h. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
i. otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,
j. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowe Stowarzyszenia,

§ 14
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. przyczyniania się do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, aktywnego udziału w działalności
statutowej i dbałości o dobre imię Stowarzyszenia,
b. przestrzegania Statutu i Uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie, potwierdzonego uchwałą Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 16
1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje w terminie 30
dni od dnia doręczenia uchwały – odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków,
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest
ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 17.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem
Członków”,
b. Zarząd Stowarzyszenia – zwany dalej „Zarządem”,
c. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
§ 18.
1. Kadencja władz:
a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, w głosowaniu
jawnym.
§ 19.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co
najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
5. W przypadku równej liczbie głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
6. W przypadku nie zebrania się członków Stowarzyszenia w liczbie pozwalającej na
podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie, Zarząd zwołuje je ponownie w terminie
nie krótszym niż 2 tygodnie i nie dłuższym niż 2 miesiące.
7. Na ponownym zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków uchwały mogą zapadać w
obecności mniejszej niż połowa liczby członków.

§ 20.
1. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenia Członków nadzwyczajne może być zwołane w każdej sprawie, którą
wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz
porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 21.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalania zmian statutu,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie budżetu,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
k. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 22.
1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia.
2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Członka Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków.
4. Zarząd składa się z 2 osób w tym prezesa oraz sekretarza. Prezesa i sekretarza wybiera Zarząd
spośród swoich członków.
5. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych i nadzwyczajnych.
6. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie rzadziej jednak niż raz na 6
miesięcy. Posiedzenia nadzwyczajne Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb wynikających z
działalności Stowarzyszenia.
7. Wszelkie uchwały Zarządu wpisuje jego sekretarz do prowadzonej Księgi Uchwał.
8. Do kompetencji Zarządu należą:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

ogólna organizacja pracy Stowarzyszenia,
realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków,
przyjmowanie i skreślanie członków,
podejmowania decyzji w sprawie zatrudniania pracowników do prowadzenia spraw
Stowarzyszenia,
j. coroczne sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i przedstawianie ich Walnemu
Zgromadzeniu Członków,
k. opracowywanie wzorów zwykłych i specjalnych deklaracji członkowskich.

§ 23.
1. Prezes zarządu kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 24.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia w zakresie działalności
statutowej i finansowej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.
4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w terminie 14 dni od
jej powołania.
5. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona
Przewodniczącego.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku,
a zwoływane są przez Przewodniczącego.
7. Dla wykonywania swoich zadań członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo dostępu,
w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. przedstawienie Zarządowi wniosków, uwag i zaleceń z każdej przeprowadzonej kontroli,
c. członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym,
d. przedstawienie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
e. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania
Zarządu,

f.

przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi za okres minionego roku,
g. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
9. 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
połowę składu organu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze
§ 25.
1.

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz
Prawa niematerialne otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z :
a.
b.
c.
d.
e.

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i ofiarności publicznej,
subwencji,
zbiórek publicznych,
dobrowolnych składek członkowskich.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych oraz podpisywania dokumentów w obrocie
cywilnoprawnym wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.

§ 26.
1. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych
przepisach oraz przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej
– z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 27.
1. Za prawidłową gospodarkę finansową Stowarzyszenia odpowiada Zarząd.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 28.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innym Stowarzyszeniem oraz
zmiana statutu, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością
3/4 ważnie oddanych głosów, w obecności 2/3 aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, połączenia z innym Stowarzyszeniem lub
zmiany Statutu, nie może być podjęta na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w
tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków byli
wcześniej o tym wniosku poinformowani.

§ 29.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego
działania, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oraz w przypadkach
przewidzianych prawem.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:
a. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
b. skład komisji likwidacyjnej,
c. podstawowe zasady, tryb i termin likwidacji.
3. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu.

§ 30.
1. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi Stowarzyszeniami lub wchodzić w związki
Stowarzyszeń.
2. Połączenie się Stowarzyszenia z innymi Stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeżeli
miałoby to spowodować zmianę jego podstawowych celów działalności.

