
STATUT
Stowarzyszenia ,,NA PIĄTKĘ”

ROZDZIAŁ I      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE NA PIĄTKĘ w dalszych postanowieniach statutu zwane 
Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla prowadzenia w różnych formach 
działalności na rzecz edukacji i rozwoju społeczności szkolnej. Siedzibą stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa nr 5 im 
Józefa Wybickiego ul. Małopolska 11 05-300 Mińsk Mazowiecki. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 

3. Stowarzyszenie używa pieczęci z pełną nazwą Stowarzyszenia.
4.  Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego 

prawa. 
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017, poz. 210) oraz niniejszego statutu.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw 

stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

ROZDZIAŁ II      CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

8. Celem Stowarzyszenia jest: 

a) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: edukacyjnego, kulturalnego i społecznego społeczności szkolnej,
b) promowanie idei uczenia się przez całe życie, wspieranie ustaleń Komisji Europejskiej określającej cele i kierunki rozwoju 

edukacji w Europie, 
c) podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie edukacji, kultury, sztuki, turystyki 

i sportu mających na celu pełny rozwój intelektualny i fizyczny dziecka w warunkach poznawania jego godności oraz 
wolności światopoglądowej i wyznaniowej, 

d) wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu 
sprzętu oraz pomocy dydaktycznych,

e) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
f) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, festynów, pokazów, wystaw,
g) organizowanie aukcji, giełd, przeglądów, konkursów, kiermasze,
h) organizowanie imprez sportowych i rodzinnych,
i) wydawanie książek, czasopism, broszur i prowadzenie kolportażu,
j) podnoszenie kwalifikacji językowych, inicjowanie i wspieranie wszelkich form doskonalenia metod nauczania i uczenia się 

języków obcych, 
k) szkolenia przedmiotowe, informatyczne i inne,
l) organizowanie czasu wolnego dzieci,
m) zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i światowej oraz twórcze zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego, 
n) utrzymywanie kontaktów i współpraca z instytucjami edukacyjnymi w kraju i na świecie, 
o) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy społeczności szkolnej ze społecznościami

szkolnymi innych państw Unii Europejskiej, 
p) wspieranie udziału uczniów w życiu publicznym, 
q) promocja i organizacja wolontariatu, 
r) promocja edukacji zdrowotnej i ekologicznej, 
s) dbanie o rozwój fizyczny społeczności szkolnej, 
t) prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej, 
u) organizowanie i wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także krajoznawstwo, 
v) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
w) propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury, 
x) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,
y) pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja,
z) organizowanie zbiórek publicznych,
aa) działalność charytatywna, 
bb) promocja zachowań sprzyjających poprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
cc) ratownictwo i ochrona ludności,
dd) realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej,
ee) realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
ff) realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
gg) realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania narodowego,
hh) realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa,
ii) realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
jj) realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
kk) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.



9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

a) współpracę z władzami samorządu miejskiego, gminnego, powiatowego oraz innymi podmiotami życia publicznego, 
b) opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych, 
c) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci i młodzieży, kursów, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych działań 

mających na celu podniesienie poziomu wykształcenia, wyrównania szans edukacyjnych, rozwijania zainteresowań oraz 
różnorodnych kompetencji, 

d) organizowanie pomocy w nauce, korepetycji, kółek zainteresowań, 
e) tworzenie i realizowanie autorskich programów przybliżających młodzieży problematykę władzy samorządowej, 
f) szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, 

obyczajów i dóbr kultury, 
g) działalność terapeutyczna poprzez sztukę, 
h) promocja produktów lokalnych, 
i) wspieranie aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu kulturalnym 
j) organizowanie imprez kulturalnych, wspieranie zespołów i grup artystycznych, 
k) prowadzenie działań mających na celu promocję czystego środowiska i edukację ekologiczną, organizowanie imprez 

angażujących dzieci w działania proekologiczne, 
l) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, 
m) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
n) organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych szkoleń, prelekcji, odczytów, sympozjów, klubów dyskusyjnych 

mających na celu podnoszenie kultury życia społecznego oraz realizację zadań statutowych, 
o) prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, dożywiania, 
p) organizowanie form zbiorowego wypoczynku, takich jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie, zimowiska, półkolonie, 

biwaki, zielone i białe szkoły, 
q) organizowanie wycieczek i wypoczynku, 
r) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,
s) współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami, trenerami, specjalistami w danej dziedzinie, 
w) szkolenie członków stowarzyszenia, 
t) integrowanie członków stowarzyszenia poprzez aktywną działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 
u) zdobywanie środków finansowych (w tym funduszy europejskich) i rzeczowych, wspomagających działania zgodne ze 

statutowymi celami stowarzyszenia, 
v) poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia,
w) gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat, 
x) udzielanie różnorodnej pomocy głównie rzeczowej, finansowej w miarę posiadanych środków, 
y) ścisłe współdziałanie z organami Szkoły,
z) współpraca z lokalnymi mediami: prasa, radio, telewizja, 
aa) prowadzenie działalności wydawniczej, 
bb) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach związanych z zakresem działania Stowarzyszenia, 
cc) prowadzenie portalu internetowego Stowarzyszenia. 

10. Działalność gospodarcza:
a) Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej chyba, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

postanowi inaczej. 
b) Działalność gospodarcza może być prowadzona tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych. 
c) Dochody z ewentualnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia muszą być przeznaczone na działalność statutową i nie 

mogą być przeznaczone do podziału między członków.

ROZDZIAŁ III      CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym 
Stowarzyszenia. 

12. Stowarzyszenie posiada członków: 
a) zwyczajnych, 
b) wspierających, 
c) honorowych. 

13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
która poprzez złożenie deklaracji członkowskiej zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i 
przestrzegania postanowień Statutu. 

14. Członkiem Stowarzyszenia może być małoletni w wieku 16-18 lat. Ma on ograniczoną zdolność do czynności prawnych 
(może korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego). 

15. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba małoletnia poniżej 16 roku życia, jeśli wyrażą na to zgodę jej przedstawiciele 
ustawowi (np. rodzice). Osoba małoletnia nie może korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. 

16. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
17. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 

merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
18. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu. 
19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój 

Stowarzyszenia. 



20. Członkowie honorowi są przyjmowani, za ich zgodą, przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 5 członków 
Stowarzyszenia. 

21. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
c) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
a) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
b) regularnego opłacania składek, 
c) pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia. 

23. 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 same prawa, jak członkowie 
zwyczajni. 

24. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał 
władz Stowarzyszenia. 

25. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich, obowiązani są do przestrzegania statutu oraz uchwał władz 
Stowarzyszenia. 

26. Utrata członkostwa następuje na skutek: 
a) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia, złożonej na ręce Zarządu – wystąpienie, 
b) wykluczenia przez Zarząd: 
• z powodu naruszania postanowień statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
• z powodu notorycznego nie płacenia składek. 
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

27. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa 
zainteresowanemu przysługuje w terminie 30 dni, odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania 
Członków jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV      WŁADZE STOWARZYSZENIA

28. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

29. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym 
bezwzględną większością głosów. 

30. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decydującym jest głos prezesa lub w 
przypadku jego nieobecności, głos wiceprezesa. 

31. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

32. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
33. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia, jako sprawozdawcze i co 

cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze. Termin i miejsce oraz planowany porządek obrad Zarząd podaje do 
wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Jeżeli na zebraniu nie ma wymaganego 
kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania 
Członków. 

34. Walne Zebranie 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. Termin i miejsce oraz planowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co 
najmniej na 10 dni przed terminem zebrania. 

35. Dopuszczalne jest dokonanie zwołania Walnego Zebrania poprzez wysłanie członkowi Stowarzyszenia zaproszenia sms lub 
pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę na dokonywanie wobec niego korespondencji w tej formie, 
podając numer telefonu lub adres, na który korespondencja powinna być wysyłana. 

36. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia, 
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
f) uchwalanie budżetu, 
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 




