
Statut 
 

„Stowarzyszenia Absolwentów Chemika w Bydgoszczy” 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne  

§1. 
„Stowarzyszenie Absolwentów  Chemika w Bydgoszczy” zwane w dalszych postanowieniach 
Statutu  „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym  i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych   
zawiązanym przez  absolwentów następujących szkół bydgoskich: 

a) Technikum Chemicznego,  
b) Zasadniczej Szkoły Chemicznej, 
c) Technikum Fotochemicznego, 
d) Technikum Poligraficznego, 
e) Technikum Ochrony Środowiska, 
f) Technikum Obsługi Turystycznej, 
g) Technikum Mechanicznego, 
h) Policealnego Studium Ochrony Środowiska, 
i) Liceum Profilowanego Chemicznego, 
j) XIV Liceum Ogólnokształcącego 

 
posiadających wolę pracy na rzecz tradycji i przyszłości Zespołu Szkół Chemicznych im. 
Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy.  
 
§2.  
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) oraz niniejszego Statutu. 
      
§3.  
Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą 
miasto Bydgoszcz. 
 
§4.  
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działad na terenie innych paostw  
z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych  
i zagranicznych Stowarzyszeo o podobnym zakresie działania.  
 
§5.  
Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami prawa. 
 
§ 6 

Stowarzyszenie może powoływad do wykonania swych statutowych celów zespoły - stałe lub 
tymczasowe.   
 

§ 7 



Stowarzyszenie opiera swoją działalnośd na społecznej pracy członków. 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 
 
§8.  
Celami Stowarzyszenia są: 

1) upowszechnianie osiągnięd edukacyjnych szkoły i jej Absolwentów;  
2) popularyzowanie postaci i dzieła Patrona tych szkół;     
3) współpraca z Zespołem Szkół Chemicznych  im. Ignacego Łukasiewicza w  Bydgoszczy 

(dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim), działania  
na rzecz jego rozwoju i wspieranie w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, 
wychowawczych, kulturalnych, organizacyjnych i  gospodarczych;  

4) działalnośd wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;   
5) utrzymywanie więzi koleżeoskiej pomiędzy absolwentami szkół jako społeczności o 

wspólnych celach, ideałach i zadaniach.  
 
§ 9. Do osiągnięcia tych celów Stowarzyszenie: 
 

1) informuje o działalności Stowarzyszenia i Zespołu Szkół Chemicznych  im. Ignacego 
Łukasiewicza w  Bydgoszczy poprzez środki masowego przekazu, własne komunikaty 
oraz monografie i wydawnictwa dotyczące działalności tych Szkół i Stowarzyszenia; 

2) prowadzi ewidencję absolwentów szkół wymienionych w § 1 niniejszego Statutu,  
z uwzględnieniem ich specjalności zawodowej oraz ważnych społecznie osiągnięd;  

3) tworzy członkom Stowarzyszenia warunki do spotkao i wymiany poglądów oraz 
organizuje zjazdy absolwentów; 

4) współpracuje z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi oraz podmiotami 
gospodarczymi, których cele i działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia lub 
pomocne w ich realizacji. 

 
Rozdział  III.  Prawa i obowiązki członków 
  
§ 10.  
Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne oraz osoby prawne.  Osoba prawna 
może byd jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia. 
 
        
§ 11.    
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:        

1) zwyczajnych, 
2) honorowych, 
3) wspierających. 

 
 
 
 
 



§ 12.   
Członkami zwyczajnymi mogą byd absolwenci następujących szkół bydgoskich: 

a) Technikum Chemicznego,  
b) Zasadniczej Szkoły Chemicznej, 
k) Technikum Fotochemicznego, 
l) Technikum Poligraficznego, 
m) Technikum Ochrony Środowiska, 
n) Technikum Obsługi Turystycznej, 
o) Technikum Mechanicznego, 
p) Policealnego Studium Ochrony Środowiska, 
q) Liceum Profilowanego Chemicznego, 
r) XIV Liceum Ogólnokształcącego 

 
  
§13.  
Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie  Stowarzyszenia osobom 
szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia szkół wymienionych w § 1 niniejszego 
Statutu. 
 
§14. 
Członkiem Wspierającym może byd osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje 
zainteresowanie działalnością merytoryczną Stowarzyszenia oraz – stałą lub jednorazową – 
pomoc finansową na rzecz Stowarzyszenia.  Członek Wspierający – osoba prawna działa  
w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. 
 
§15. 
Status Członka Zwyczajnego oraz Członka Wspierającego uzyskuje się na podstawie uchwały 
Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu deklaracji. Deklaracja może byd złożona w formie 
pisemnej lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, 
zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
 
§16.   
Członkowie Stowarzyszenia  mają prawo do: 

1) udziału  w Walnym Zebraniu Członków; 
2) przedstawiania Zarządowi kandydatów na członków honorowych; 
3) udziału w spotkaniach, zjazdach i innych wydarzeniach organizowanych  

przez Stowarzyszenie; 
4) zgłaszania wniosków dotyczących Stowarzyszenia.  

 
 
§17.  
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają czynne prawo wyborcze. Bierne prawo wyborcze 
przysługuje tylko członkom zwyczajnym. 
 
 
 
 



§18.   
1) Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek: 

a) przestrzegania postanowieo Statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia; 

b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych; 
c) propagowania i przestrzegania norm współżycia społecznego oraz zasad 

wzajemnej życzliwości i uczynności; 
d) regularnego opłacania składek członkowskich. 

2) Zarząd Stowarzyszenia ma prawo - w uzasadnionych przypadkach - zwolnid członka 
zwyczajnego od płacenia składek członkowskich. 

 
§19.  

1. Członkostwo zwyczajne i wspierające osoby fizycznej ustaje wskutek: 
a) śmierci lub wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie 

Zarządowi;  
b) skreślenia przez Zarząd z listy członków za nieuiszczanie składki członkowskiej 

za okres dwu lat, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia; Zarząd może 
uznad taką sytuację za usprawiedliwioną wyjątkowymi okolicznościami  
i odstąpid od skreślenia; 

c) wykluczenia na mocy uchwały zarządu za działalnośd na szkodę 
Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo wspierające osoby prawnej ustaje wskutek: 
a) rozwiązania, likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego  

w stosunku do członka lub wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, 
zgłoszonego na piśmie Zarządowi; 

b) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za działalnośd na szkodę 
Stowarzyszenia. 

 
3. Członkowi skreślonemu z listy członków lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia 

przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu do najbliższego Walnego 
Zebrania, którego uchwała w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia jest ostateczna. 

 
Rozdział  IV.  Władze Stowarzyszenia 
 
§20.  
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

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

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a wybór ich członków odbywa się  
w głosowaniu tajnym. 

 
§21.   
1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. 
2) Walne Zebranie może byd zwyczajne i nadzwyczajne. 
3) Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się corocznie – w pierwszym półroczu 

każdego roku.  



4) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c) na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia nie później niż w ciągu 

30 dni od zgłoszenia żądania. Takie Zebranie obraduje nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 

 
§22.   
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy: 
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia oraz powoływanie  

i rozwiązywanie stałych zespołów działalności merytorycznej i organizacyjnej;  
2) przyjmowanie sprawozdao Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał  

w sprawach absolutorium; 
3) udzielanie wytycznych /programów / do pracy Zarządu i zatwierdzanie rocznych 

budżetów; 
4) podejmowanie  uchwał w sprawach o szczególnym znaczeniu; 
5) wybór Prezesa i członków Zarządu; 
6) wybór Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej; 
7) nadawanie godności członka honorowego; 
8) zmiana statutu; 
9) ustalanie wysokości składek członkowskich; 
10) rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia; 
11) rozpatrywanie odwołao członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu; 
12) rozpatrywanie i rozstrzyganie,  w formie uchwały innych spraw wniesionych pod obrady 

Walnego zebrania.  
 
 
§23.   
1) Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków 

uczestniczących w Walnym Zebraniu. 
2) Do ważności uchwał w sprawie zmiany Statutu wymagana jest większośd 3/4 biorących 

udział w Walnym Zebraniu. 
3) Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa 

członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków będzie ważne w drugim terminie 
bez względu na liczbę obecnych członków. 

 
§24.   
     O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia 
     członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania. 
 
§25.   
1) Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. 
2) Zarząd wybiera spośród siebie wiceprezesa i sekretarza. 
3) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenia plenarne Zarządu 

odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.   Posiedzenia te są protokołowane.  
4) Do prawomocności Uchwał Zarządu potrzebna  jest obecnośd co najmniej 3 członków 

Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 



5) W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyd zaproszone przez Zarząd inne osoby z głosem 
doradczym. 

 
§26     
Do  kompetencji  Zarządu  należy: 
1) realizowanie zadao i programów określonych przez Walne Zebranie Członków; 
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz działanie w jego imieniu; 
3) kierowanie sprawami finansowymi oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 
4) uchwalanie wewnętrznych regulaminów działania; 
5) rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie Stowarzyszenia; 
6) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia; 
7) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych; 
8) angażowanie i zwalnianie pracowników; 
9) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków kandydatów na członków honorowych; 
10) przedsiębranie innych czynności dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia. 
 
§27.    
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 
 
§28.  

1) Do zakresu działania Komisji należy: 
a. kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,  

ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem 
rzetelności i gospodarności; 

b. kontrola wykonania Uchwał Walnych Zebrao Stowarzyszenia; 
c. składanie sprawozdao wraz z odpowiednimi wnioskami Walnemu Zebraniu.  

2) Komisja może zlecid wykonanie opinii finansowo – księgowej biegłemu rewidentowi. 
3) Do ważności obrad oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecnośd wszystkich 

członków komisji. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością 
głosów. 

 
§29.   

W czasie trwania kadencji, miejscu ustępujących członków Zarządu lub  Komisji 
Rewizyjnej, władze te mają prawo dokooptowania nowych członków, w liczbie nie 
przekraczającej 1/3 osób pochodzących z wyboru. 

  
 
Rozdział V.  Majątek Stowarzyszenia 
 
§30.   
Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1) składki członkowskie; 
2) dotacje; 
3) zapisy i darowizny; 
4) spadki; 
5) wpływy z działalności statutowej oraz ofiarności publicznej. 



 
§31.   
Fundusze Stowarzyszenia mogą byd przeznaczane tylko na cele związane z realizacją jego 
zadao. 
 
§32.    
Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego następuje na podstawie uchwały 
Walnego Zebrania Członków. 
 
§33.    
Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa dwóch Członków Zarządu,  
z tym, że jednym z nich musi byd Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 
 
 
Rozdział VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia 
 
§34.    
Uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie, w którym 
uczestniczy co najmniej 2/3 ogółu członków Stowarzyszenia. W razie braku quorum  
w  wyznaczonym terminie – uchwała w tym przedmiocie może zapaśd przy obecności co 
najmniej 1/3 ogółu członków w drugim terminie, który może byd wyznaczony nie wcześniej 
niż po upływie 14 dni. 
 
§35.    
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie obowiązują odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo  o stowarzyszeniach. 

 
 
Statut  uchwalono w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Bydgoszczy. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 
   


