
STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO „WARSZAWA” 

uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dn. 14.09.2022 

§1 

1. Stowarzyszenie pod nazwą: „Stowarzyszenie Oświatowe Warszawa” , zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na 
podstawie ustawy z dnia  7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).   

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą: „SOWa” lub „Stowarzyszenie SOWa”. 
3. Stowarzyszenie może używać znaków i pieczęci za zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Warszawie, przy LXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Hoża 11/15, 00-528 Warszawa. 
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000074025. 

§3 

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej Członków. 
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia 

służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków. 
3. Stowarzyszenie może zatrudniać zleceniobiorców, podwykonawców lub zlecać zadania i wykonanie usług innym 

podmiotom. 

§4 

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności polegającej na: 
a. zrzeszaniu osób wspierających działalność Liceum im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie (zwanego 

dalej „Liceum” lub „Szkołą”) oraz jego Uczniów, 
b. wspieraniu działalności edukacyjnej i wychowawczej Szkoły, 
c. wspieraniu wszelkich form aktywności Uczniów, Rodziców/opiekunów prawnych oraz Nauczycieli Liceum, 
d. zapewnieniu optymalnych warunków nauki Uczniom Szkoły,  
e. wspieranie działalności wolontariackiej prowadzonej przez społeczność szkolną, 
f. organizowaniu i prowadzeniu własnych placówek oświatowych, wychowawczych oraz opiekuńczych, 
g. współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi dla tych samych lub podobnych celów, 
h. rozwijanie i wspieranie nowatorskich form działalności edukacyjnej. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, 

§5 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. współdziałanie z Radą Rodziców, Dyrektorem Szkoły, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami 
działającymi na terenie Szkoły, 

b. udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu naukowo - wychowawczego, programu 
profilaktyki i opieki nad Uczniami, 

c. przyznawanie stypendiów naukowych Uczniom i Nauczycielom, 
d. współpracę z odpowiednimi władzami, instytucjami, organizacjami na rzecz efektywnego, zintegrowanego 

procesu edukacyjnego oraz wsparcia wszelkich form nauki i rozwoju, 
e. współfinansowanie zajęć dodatkowych dla Uczniów Liceum, w tym organizację warsztatów, laboratoriów, 

konsultacji i badań podejmowanych w celach naukowych i eksperymentalnych, 
f. współfinansowanie udziału Uczniów w szkoleniach, konkursach, seminariach, 
g. wspomaganie działalności badawczej i naukowej prowadzonej przez członków społeczności szkolnej, 
h. udział rzeczowy i finansowy w przeprowadzaniu niezbędnych modernizacji na terenie Szkoły, 



i. gromadzenie niezbędnych funduszy do wspierania działalności Szkoły i jej Uczniów oraz ustalanie zasad ich 
pożytkowania / wykorzystania. 

§6 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
nie pozbawiona praw publicznych. 

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
a. Członków Zwyczajnych, 
b. Członków Wspierających, 
c. Członków Honorowych. 

§7 

1. Kandydat na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o 
przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek. 

2. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do: 
a. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu, 
b. czynnego i biernego prawa wyborczego, 
c. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania 

informacji o sposobie ich załatwienia, 
3. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do: 

a. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia, 
b. regularnego opłacania składek członkowskich. 

§8 

1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową 
lub rzeczową.  

4. Kandydat na Członka Wspierającego Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o 
przystąpieniu do Stowarzyszenia. Członków Wspierających przyjmuje w drodze uchwały Walne Zebranie. 

2. Członkowie Wspierający mają prawa Członka Zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy Członek Wspierający dopuszcza się łamania postanowień 

niniejszego Statutu lub podejmuje działalność sprzeczną z celami statutowymi Stowarzyszenia, Walne Zebranie 
może podjąć uchwałę o ustaniu członkostwa Członka Wspierającego. 

§9 

1. Członkiem Honorowym może być każda osoba fizyczna, która swoim zachowaniem i postawą posiada szczególne 
zasługi dla Stowarzyszenia. 

2. Członek Honorowy posada wszystkie prawa Członka Zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku 
płacenia składek członkowskich. 

3. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.  
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy Członek Honorowy dopuszcza się łamania postanowień 

niniejszego Statutu lub podejmuje działalność sprzeczną z celami statutowymi Stowarzyszenia, Walne Zebranie 
może podjąć uchwałę o ustaniu członkostwa Członka Honorowego.  

§ 10 

1. Członkostwo wygasa wskutek: 
a. ukończenia przez dziecko Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia Szkoły lub odejścia z niej z innych powodów 

z zastrzeżeniem §12, ust. 1. 
b. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie, 
c. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, lub pozbawienia praw publicznych, 
d. śmierci Członka, 
e. pozbawienia praw Członka Wspierającego lub Honorowego, 

§11 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (Walne Zebranie), 
b. Zarząd Stowarzyszenia, 
c. Komisja Rewizyjna. 

 



§12 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. 
2. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty wyboru. 

§13 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który powiadamia Członków o jego terminie i 

miejscu na 14 dni przed wyznaczoną datą, jednocześnie przesyłając drogą elektroniczną lub publikując Porządek 
Obrad w miejscach widocznych na terenie Szkoły. 

4. Walne Zebranie zatwierdza uchwały zwykłą większością głosów we wszystkich sprawach objętych Porządkiem 
Obrad. Inne sprawy mogą być przedmiotem uchwał jedynie w przypadku obecności przynajmniej połowy 
Członków. 

5. Na Walnym Zebraniu głos stanowiący mają jedynie Członkowie Zwyczajni. 
6. Członkowie Honorowi i Wspierający uczestniczą w Walnym Zebraniu głosem doradczym. 

§14 

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz do roku i jest ono zebraniem sprawozdawczo - wyborczym. 

§15 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane: 
a. w każdej sprawie przekraczającej zakres uprawnień Zarządu,  
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c. pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby Członków Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć w terminie 30 dni od złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną 
lub grupę Członków Stowarzyszenia. 

§16 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 
a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia, 
b. akceptacja rocznego preliminarza przedstawionego przez Zarząd Stowarzyszenia, 
c. rozpatrywanie wniosków dotyczących absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 
d. wybór i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
e. nadawanie Członkostwa Honorowego i Wspierającego Stowarzyszenia, 
f. ustalenie wysokości składek członkowskich, 
g. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o sposobie likwidacji jego majątku, 
h. uchwalanie zmian Statutu. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia są protokołowane i przechowywane w dokumentacji 
Stowarzyszenia. 

3. Głosowanie może być przeprowadzone także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W takim 
przypadku stosuje się odpowiednio zasady określone w art. 10 ust. 1b-1c ustawy, o której mowa w §1 ust.1., a 
w przypadku konieczności zachowania zasady tajności głosowania zapewnia się odpowiednie środki techniczne 
zabezpieczające taką tajność.  Notatka z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik do protokołu z 
najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 

§17 

1. Członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
odbywającego się we wrześniu danego roku. Na każdą kadencję wybieranych jest od 6 do 9 Członków Zarządu. 

2. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, jego zastępcę (Wiceprezesa) i sekretarza. 
3. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie wybory uzupełniające organizuje się, gdy liczba Członków 

Zarządu będzie mniejsza niż 6.  
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w dniu powołania nowego Zarządu Stowarzyszenia lub w przypadku rezygnacji 

złożonej na piśmie. 

§18 

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia w czasie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków 
Stowarzyszenia i odpowiada za swoją prace przed Walnym Zebraniem. 

2. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy: 



a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia, 
c. przygotowanie ogólnych planów pracy Zarządu Stowarzyszenia na najbliższy rok, 
d. powoływanie zespołów – sekcji w celu wykonywania zadań statutowych i sprawowania nad nim nadzoru, 
e. ustalanie potrzeb finansowych, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, 
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 

3. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz na 2 miesiące, z zastrzeżeniem możliwości 
spotkania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w formie zdalnej). 

§19 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 Członków wybieranych na Walnym Zebraniu Członków  Stowarzyszenia we 
wrześniu każdego roku szkolnego w głosowaniu tajnym. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
3. Przewodniczący Komisji jest wybierany spośród Członków Komisji. 
4. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, wybory uzupełniające organizuje się, gdy liczba 

Członków Komisji będzie mniejsza niż 3.  
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa w dniu powołania nowej Komisji lub w przypadku rezygnacji złożonej 

na piśmie. 

§20 

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrolowanie co najmniej raz na rok całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
b. występowanie do Zarządu z żądaniem wyjaśnień i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli, 
c. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu, 
d. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządu. 

§21 

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. 
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu wymagane 

jest działanie dwóch Członków Zarządu łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 
3. Mandat Członka Zarządu lub Członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: 

a. utraty statusu Członka Zwyczajnego, 
b. pisemnej rezygnacji, 
c. odwołania przez Walne Zebranie. 

§22 

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze składają się: 

a. składki członkowskie, 
b. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, 
c. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
d. środki otrzymane od sponsorów, 
e. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych przepisów. 

§23 

1. Uchwały w sprawie zmian w statucie podejmowane są przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.  

2. Rok obrachunkowy trwa od 1 września do 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego. 

§24 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 
głosów przy obecności ¾ Członków uprawnionych do głosowania. 

2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia ostatnie Walne Zebranie określa cel, na który zostanie przekazany 
majątek Stowarzyszenia i powołuje Komisje Likwidacyjną, która dokonuje likwidacji Stowarzyszenia. 


