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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Art. 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Mechanika” 

w Raciborzu, dalej zwane „Stowarzyszeniem”. 

 

Art. 2 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą 

Stowarzyszenia jest  miasto Racibórz  

Art. 3 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie: 

1) przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz.U. nr 20, 

poz. 104 z późniejszymi zmianami), 

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), 

3) niniejszego statutu. 

 

Art. 4 

 

Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje (fundacje, spółki, itd.). 

 

Art. 5 

 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

 

Art. 6 

 

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków, przy udziale osób 

fizycznych i prawnych wspomagających i współdziałających ze Stowarzyszeniem. 

 

Art. 7 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji 

naukowych, technicznych i gospodarczych. 

 

Art. 8 

 

Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 



 

 

Rozdział II 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

Art. 9 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) kultywowanie pamięci i tradycji Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka 

w Raciborzu, dalej: Szkoły,  

2) promowanie absolwentów Szkoły nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących 

absolwentów, uczniów, nauczycieli, sympatyków i przyjaciół Szkoły, 

3) wymiana doświadczeń między absolwentami Szkoły oraz popularyzacja ich osiągnięć, 

4) aktywny udział członków Stowarzyszenia w życiu społecznym miasta Racibórz 

i regionu, 

5) udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań dydaktycznych 

i wychowawczych, 

6) udzielanie pomocy uczniom Szkoły znajdującym się w trudnej sytuacji losowej 

i materialnej, 

7) promowanie działalności i osiągnięć Szkoły, jej najbardziej zasłużonych nauczycieli 

i absolwentów oraz samego Stowarzyszenia. 

8) działalność na rzecz oświaty. 

 

Art. 10 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1) stałą współpracę z dyrekcją Szkoły, gronem pedagogicznym, Radą Rodziców 

i Samorządem Szkoły, 

2) aktywizację i organizację środowiska absolwentów, 

3) udział w konferencjach, zjazdach oraz innych imprezach okolicznościowych 

organizowanych na terenie Szkoły, np. początek i zakończenie roku szkolnego, Dzień 

Edukacji Narodowej, Święto Szkoły, spotkania jubileuszowe, 

4) gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach, 

5) współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami 

i instytucjami na rzecz rozwoju Szkoły, w tym poprzez pozyskiwanie finansowych 

środków zewnętrznych, 

6)  współpracę z placówkami i instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, 

7) prowadzenie działalności publikacyjno – informacyjnej, 

8) promowanie Szkoły i Stowarzyszenia w sieci Internet oraz lokalnych mediach, 

9) promowanie, wyróżnianie i nagradzanie najzdolniejszych uczniów, także przy 

współpracy powołanymi w tym celu Fundacjami. 

 

 

 



 

 

Art. 11 

 

Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to: 

 

1) 58.11.Z. – Wydawanie książek. 

2) 58.13.Z. – Wydawanie gazet. 

3) 58.14.Z. – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. 

4) 58.19.Z. – Pozostała działalność wydawnicza. 

5) 74.20.Z – Działalność fotograficzna. 

6) 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami. 

7) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 

8) 85.59.A – Nauka języków obcych. 

9) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

10) 85.60. Z – Działalność wspomagająca edukację. 

11) 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. 

12) 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. 

13) 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza. 

14) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

15) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana. 

 

Art. 12 

 

Działalność odpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to: 

 

1) 58.11.Z. – Wydawanie książek. 

2) 58.13.Z. – Wydawanie gazet. 

3) 58.14.Z. – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. 

4) 58.19.Z. – Pozostała działalność wydawnicza. 

5) 74.20.Z – Działalność fotograficzna. 

6) 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami. 

7) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 

8) 85.59.A – Nauka języków obcych. 

9) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

10) 85.60. Z – Działalność wspomagająca edukację. 

11) 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. 

12) 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. 

13) 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza. 

14) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

15) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana. 

 

 

Art. 13 

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji 

celów statutowych. 



 

 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

Art. 14 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

Art. 15 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 

2) wspierających, 

3) honorowych. 

Art. 15 a) 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która wypełni 

deklarację członkowską i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. 

3. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, 

b) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, 

c) zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia. 

4. Członek zwyczajny jest zobowiązany: 

a) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele, 

b) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie 

Członków. 

Art. 15 b) 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia. 

 

Art. 15 c) 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Szkoły i  Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu. 



 

 

Art. 16 

 

1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie i posiadają głos doradczy we władzach 

Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym oraz zwolnieni są 

z opłacania składek członkowskich. 

3. Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

Art. 17 

 

1. Utrata członkostwa następuje wskutek: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

2) wykluczenia przez Zarząd: 

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

- z powodu niepłacenia składek 

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne 

2. Decyzje określone w pkt. 1 ust. 1-4 podejmuje Zarząd. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

Art. 18 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd Stowarzyszenia, 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

 

Art. 19 

 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się 

w głosowaniu tajnym/jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Członkowie wybrani do 

władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie 

kadencje. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

3. W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin i wtedy uchwały podejmuje 

się zwykłą większością głosów. 

 



 

 

Art. 20 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków co najmniej raz w roku, 

a sprawozdawczo - wyborcze raz na 4 lata. 

4. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje w formie elektronicznej do wiadomości 

wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemne umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 6 tygodni 

od daty złożenia wniosków wymienionych w pkt. 5 ust. 1) - 3). 

 

Art. 21 

 

W Walnym Zebraniu udział biorą: 

1) członkowie zwyczajni i honorowi – z głosem stanowiącym, 

2) członkowie wspierający i goście – z głosem doradczym. 

 

 

Art. 22 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

2) uchwalania statutu i jego zmian, 

3) wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia 

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 

6) uchwalanie budżetu, 

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia, 

8) nadawanie i pozbawianie tytułu  członka honorowego, 

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze, 

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu, 

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,  

13) podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady. 

14) decydowanie o powołaniu lub likwidacji organizacji, o których mowa w art. 4. 

 

 



 

 

Art. 23 

 

1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz Członek 

Zarządu wybierani przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym/jawnym. 

2. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jego składu, 

jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź 

w inny sposób nadużył zaufania członków Stowarzyszenia. 

3. Uzupełnienie składu Zarządu w czasie kadencji może nastąpić w drodze 

dokooptowania członka zwyczajnego jednomyślnie decyzją Zarządu. 

4. Ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących 

z wyboru. 

 

 

Art. 24 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania. 

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i wszelkich zobowiązań uprawnionych 

jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

Art. 25 

 

Do kompetencji Zarządu należą: 

1) realizacja zadań wynikających ze statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego 

Zebrania, 

2) kierowania bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, 

3) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

4) zarządzaniem funduszami i majątkiem Stowarzyszenia, 

5) zwoływanie Walnego Zebrania, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

7) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, 

8) opracowanie i składanie sprawozdań na Walne Zebranie, 

9) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

10) decydowanie o przystąpieniu lub rezygnacji z udziału w organizacjach, o których 

mowa w art. 5. 

 

Art. 26 

 

1. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach zgodnie z potrzebami 

podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach 

niewymagających działania wspólnego. 

3. Posiedzenia Zarządu może zwoływać każdy z członków Zarządu. 

4. Zarząd wydaje decyzje w drodze uchwał. 



 

 

5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, 

decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności, przewodniczącego 

zebrania. 

 

Art. 27 

 

1. Działalność Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. 

2. Zarząd jest zobowiązany rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione 

przez Komisję Rewizyjną. 

 

Art. 28 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

3. Funkcję przewodniczącego można pełnić tylko przez dwie kadencje. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

 

Art. 29 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzanie kontroli z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, 

nie rzadziej niż raz do roku, 

2) składanie sprawozdań  na Walnym Zebraniu i przedstawianie wniosków o udzielenie 

absolutorium Zarządowi, 

3) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 

4) przedstawianie Zarządowi wyników kontroli wraz z wnioskami. 

 

 

Art. 30 

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, 

w posiedzeniach Zarządu, 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

3. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany 

z jego składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze 

statutem, bądź w inny sposób nadużył zaufania członków Stowarzyszenia. 

4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji może nastąpić w drodze 

dokooptowania członka zwyczajnego jednomyślnie decyzją Komisji. 

5. Ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących 

z wyboru. 

 



 

 

Art. 31 

 

1. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz w roku. 

2. Posiedzenia Komisji może zwoływać każdy z członków Komisji. 

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez jednego z członków. Protokół podpisują 

Przewodniczący i protokolant. 

4. Decyzje zapadają w formie uchwały podjętej większością głosów obecnych członków 

Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

Art. 32 

 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: 

1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia, 

2) środki pieniężne, 

3) inne prawa majątkowe. 

2. Majątek może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: 

1) składek członkowskich, 

2) darowizn, spadków i zapisów, 

3) dotacji i ofiarności publicznej, 

4) prowadzonej działalności odpłatnej i gospodarczej, 

5) dochodów z ruchomości i nieruchomości będących własnością Stowarzyszenia. 

 

Art. 33 

 

W sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia zakazuje się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

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

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 

dalej "osobami bliskimi”, 

2) przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

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

w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach, 

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia  

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 



 

 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich. 

 

Art. 34 

 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Art. 35 

 

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd. 

2. Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nie obciążony. 

 

Art. 36 

 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli 

w szczególności w sprawach majątkowych jest uprawnionych dwóch  dowolnych członków 

Zarządu działających łącznie. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Art. 37 

 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków 

zwyczajnych. 

2. Likwidatorów wyznacza Walne Zebranie. 

3. Pozostały po likwidacji majątek lub uzyskane z likwidacji pożytki zostają 

przeznaczone rzecz Zespołu Szkól Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu lub 

jego prawnego następcy.  

 

Art. 38 

 

Niniejszy statut może być zmieniany przez Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych. 

 

 

Art. 39 

 

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia. 


