REGULAMIN STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ X LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WARSZAWIE
1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów i
Przyjaciół X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w
Warszawie. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest
Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Warszawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie
niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
6. Cele Stowarzyszenia to:
a. integracja społeczności Liceum,
b. promowanie wybitnych uczniów i absolwentów Liceum w życiu naukowym,
zawodowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym,
c. wspieranie zdolnych uczniów i absolwentów Liceum,
d. dbanie o dobry wizerunek Liceum oraz kultywowanie jego tradycji i
przekazywanie jego dziedzictwa,
e. upamiętnianie osób ważnych dla Liceum i jego społeczności oraz dla rozwoju
edukacji, nauki i kultury,
f. wspieranie edukacji prawnej społeczności szkolnej, promowania demokracji
oraz wolności i praw człowieka i obywatela,
g. kultywowanie wśród członków Stowarzyszenia oraz członków społeczności
Liceum poczucia przywiązania do szkoły i kształtowanie w nich poczucia
odpowiedzialności za nią oraz promowanie działań liceum.
7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w sposób nieodpłatny poprzez:
a. organizowanie spotkań, imprez integracyjnych i innych tym podobnych
inicjatyw,
b. wspieranie materialne Liceum,
c. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie dodatkowych lekcji,
wykładów, warsztatów, kursów, kół zainteresowań, i tym podobnych zajęć dla
uczniów Liceum,
d. współdziałanie z członkami społeczności Liceum oraz jego organami,
e. działalność wydawniczą i archiwalną,
f. organizowanie i promowanie działalności charytatywnej oraz organizowanie i
promowanie wolontariatu,
g. wspomaganie projektów społecznych w zakresie celów Stowarzyszenia oraz
uzyskiwanie wsparcia publicznego na ich realizację,
h. udział przedstawicieli Stowarzyszenia w uroczystościach związanych z
funkcjonowaniem Liceum i członków jego społeczności
i. współpracę z organami systemu oświaty

j.

współpracę z władzami i innymi osobami zainteresowanymi działalnością
Stowarzyszenia.

8. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca
obywatelem polskim lub cudzoziemcem. W szczególności członkami
Stowarzyszenia mogą być:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

absolwenci Liceum,
dyrektorzy,
nauczyciele i inni pracownicy Liceum, w tym byli i emerytowani,
osoby bliskie dla osób, o których mowa w pkt. a-c,
osoby w inny sposób związane z Liceum,
osoby zasłużone dla Stowarzyszenia.

9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Przedstawiciel w ciągu 7 dni od daty
złożenia pisemnej deklaracji. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do
Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji.
10. Członek ma prawo:
a) czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
b) dostępu do Regulaminu i innych uchwał Stowarzyszenia,
c) wyborcze – bierne i czynne na funkcję Przedstawiciela reprezentującego
Stowarzyszenie,
d) brać udział w Zebraniach Stowarzyszenia
e) być informowanym o pracach Stowarzyszenia,
f) zwracać się z petycjami, prośbami, skargami i wnioskami do Zebrania Członków
Stowarzyszenia i Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie.
11. Członek obowiązany jest do:
a) przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia,
b) stosowania się do uchwał Stowarzyszenia
c) działania aktywnie na rzecz Stowarzyszenia i współdziałania w realizacji jego
celów,
d) dbania o dobro Stowarzyszenia i Liceum oraz dobre imię tych podmiotów,
e) opłacania składek członkowskich
12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. śmierci członka będącego osobą fizyczną,
b. zrzeczenia się członkostwa w Stowarzyszeniu,
c. wykluczenia z powodu:
- nieprzestrzegania regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia;
- działania na szkodę Stowarzyszenia;
- niepłacenia składki członkowskiej
d. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
13. Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Przedstawiciel reprezentujący.
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania

Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
14.Zebranie Członków stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na
zwołanym zebraniu.
15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie
może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
16. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów bez
względu na ilość uprawnionych do głosowania.
17. Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do
zakresu działania Stowarzyszenia.
18. Do kompetencji Zebrania Członków należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ustalanie kierunków działania i rozwoju
wybór i odwołanie Przedstawiciela
wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej
uchwalanie zmian regulaminu
podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich

19. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
Zebranie otwiera Przedstawiciel i zarządza głosowanie nad wyborem
Przewodniczącego Zebrania, który będzie kierował obradami.
20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego na 3letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
21. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
a) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
b) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia z zastrzeżeniem pkt 28 ust. 2-3
c) podejmowanie
decyzji
finansowych
związanych
z
działalnością
Stowarzyszenia z zastrzeżeniem pkt 28 ust. 2-3
d) zwoływanie i organizacja Zebrania Członków
22. Wewnętrznym organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja
Rewizyjna, wybierana na 3-letnią kadencję, która:
a) sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Stowarzyszenia,
b) wyraża opinię w sprawach przedstawionych przez Zebranie Członków,
c) informuje
Zebranie
Członków
o
istotnych
lub
nieusuniętych
nieprawidłowościach stwierdzonych w pracy Przedstawiciela,
d) udziela Przedstawicielowi Stowarzyszenia wskazówek, jeżeli jego
działanie narusza obowiązujące przepisy prawa lub Regulaminu albo
sprzyja takim naruszeniom,
e) uchwala – w razie potrzeby – swój regulamin.
23. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od trzech do siedmiu członków
Stowarzyszenia wybranych na zebraniu założycielskim na 3- letnią kadencję. W razie

konieczności zmiany lub uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej przed upływem
kadencji dokonuje tego Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
24. Komisja Rewizyjna powołuje i odwołuje swojego przewodniczącego, spośród
swych członków.
25. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
umyślne.
26. Komisji Rewizyjnej przysługuje wgląd do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia
oraz żądania wyjaśnień od Przedstawiciela w zakresie wykonywanych przez niego
zadań.
27. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w
obecności więcej niż połowy ogólnej liczby swoich członków.
28. 1.Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą z:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

składek członkowskich
dotacji
darowizn
zbiórek publicznych
spadków, zapisów,
dochodów z majątku stowarzyszenia

2. Podejmowanie przez Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie czynności
przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich
członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do
dokonania tych czynności.
3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,
zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
29. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia
podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów bez względu na ilość
uprawnionych do glosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego
majątku Stowarzyszenia.
30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

