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Statut  

Stowarzyszenia Przyjaciół Grudziądzkiego Ekonomika  

„GAUDIUM” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Stowarzyszenie 

Przyjaciół Grudziądzkiego Ekonomika „Gaudium”. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Konarskiego 39, 86-300 

Grudziądz. 

3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. W ramach realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego 

prawa. 

4. Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Jest zawiązane na czas nieograniczony. 

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych celach. 

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej i odpłatnej jego członków.  

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania 

7. Cel ogólny Stowarzyszenia Przyjaciół Grudziądzkiego Ekonomika „Gaudium”  

to działania na rzecz uczniów, nauczycieli, pracowników i absolwentów Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Grudziądzu. 

8. Cele i działania pożytku publicznego nieodpłatne: 

a. wyrównywanie szans uczniów ZSE, 

b. wspieranie nauki, oświaty, edukacji i wychowania, 

c. działalność charytatywna, 

d. działania na rzecz uczniów niepełnosprawnych, 

e. współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, 

f. podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości, 
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g. ochrona i promocja zdrowia, 

h. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

i. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

j. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

k. kultura, sztuka i tradycja, 

l. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

m. przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

n. ochrona wolności i praw człowieka, 

o. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, 

p. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

q. promocja i organizacja wolontariatu, 

r. działalność wspomagająca organizacje pozarządowe, kościół katolicki i związki 

wyznaniowe w zakresie informacji i szkoleń. 

9. Cele i działania pożytku publicznego odpłatne: 

a. wyrównywanie szans uczniów ZSE, 

b. wspieranie nauki, oświaty, edukacji i wychowania, 

c. działalność charytatywna, 

d. działania na rzecz uczniów niepełnosprawnych, 

e. współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, 

f. podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości, 

g. ochrona i promocja zdrowia, 

h. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

i. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

j. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

k. kultura, sztuka i tradycja, 

l. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

m. przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

n. ochrona wolności i praw człowieka, 

o. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, 

p. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

q. promocja i organizacja wolontariatu, 
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r. działalność wspomagająca organizacje pozarządowe, kościół katolicki i związki 

wyznaniowe w zakresie informacji i szkoleń. 

 

Rozdział III 

Formy działania 

10. Za formy działania Stowarzyszenia Przyjaciół Grudziądzkiego Ekonomika „Gaudium” 

uznaje się: 

a. pozyskiwanie środków służących realizacji celów statutowych, 

b. organizowanie akcji pomocowych, 

c. zajęcia wyrównawcze, 

d. pomoc w odrabianiu zadań domowych, 

e. fakultety przygotowujące do egzaminów zawodowych i maturalnych, 

f. zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

g. wycieczki szkolne, 

h. szkolenia, wykłady, odczyty, 

i. zajęcia sportowe, 

j. organizację wypoczynku letniego i zimowego, 

k. wszechstronną pomoc niepełnosprawnym, 

l. działania wolontarystyczne, 

m. współpracę z samorządem lokalnym i organizacjami pożytku publicznego. 

 

Rozdział IV 

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki 

11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. zwyczajnych, 

b. wspierających, 

c. honorowych. 

12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być nauczyciel i pracownik ZSE, rodzic 

ucznia ZSE oraz absolwent ZSE po złożeniu pisemnej deklaracji według wzoru 

określonego przez Zarząd. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd zwykłą 

większością głosów. 

13. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspiera 

Stowarzyszenie finansowo, materialnie lub merytorycznie w realizacji celów statutowych. 
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14. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w rozwój i działalność Stowarzyszenia. 

15. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c. udziału w zebraniach, 

d. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

16. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b. przestrzegania Statutu i uchwał Stowarzyszenia, 

c. regularnego opłacania składek. 

17. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa 

wyborczego. Przysługują im pozostałe prawa członków zwyczajnych. Mogą być głosem 

doradczym Stowarzyszenia. Członkowie wspierający i honorowi zobowiązani są  

do przestrzegania Statutu. 

18. Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich. 

19. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a. śmierci członka Stowarzyszenia, 

b. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

c. łamania Statutu Stowarzyszenia, 

d. uchylania się od prac Stowarzyszenia, 

e. niepłacenia składek członkowskich.  

20. Uchwałę o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd.  

 

Rozdział V 

Władze Stowarzyszenia 

21. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków, 

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna. 

22. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

23. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, chyba że zwykła większość członków uczestniczących w Walnym 

Zebraniu Członków zadecyduje o głosowaniu tajnym. 
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24. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. 

25. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 

a. upływu kadencji, 

b. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

c. pisemnej rezygnacji z udziału we władzach, 

d. odwołania przez Walne Zebranie na wniosek zwykłej większości członków 

Stowarzyszenia. 

26. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do jego kompetencji 

należy: 

a. określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia, 

b. uchwalanie zmian Statutu, 

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 

f. uchwalanie budżetu, 

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego. 

27. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne – zwoływane raz w roku. Termin  

i miejsce obrad Zarząd podaje na 7 dni przed terminem zebrania. 

28. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może być zwołane przez ½ ogólnej liczby 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia w każdym czasie z siedmiodniowym 

wyprzedzeniem,jak w przypadku Walnego Zebrania Członków zwyczajnego. 

29. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę 

uczestników (lub w obecności połowy ogólnej liczby członków).Głosowanie jest jawne. 

30. Zarząd składa się z 3 członków: 

a. prezesa, 

b. wiceprezesa, 

c. skarbnika. 

31. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków. 

32. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
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c. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

d. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków, 

e. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

f. ustalanie budżetu Stowarzyszenia, 

g. podejmowanie decyzji w sprawach wynikających z postanowień Statutu. 

33. Posiedzenia Zarządu odbywają się zależnie od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jego 

członków. 

34. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Składa się 

z3członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. 

35. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. przeprowadzanie raz w roku kontroli finansowej Stowarzyszenia, 

b. przeprowadzanie kontroli majątku oraz zarządzania tym majątkiem przez Zarząd, 

c. kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania 

Członków przez Zarząd, 

d. składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu Członków oraz wniosków 

o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

36. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy pełnym składzie 

tejże Komisji. 

37. W sytuacji, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w wyniku wyboru dokonanego  

przez pozostałych członków tego organu władz Stowarzyszenia, który uległ zmniejszeniu.  

Wtym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka władz Zarządu czy Komisji 

Rewizyjnej. 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze 

38. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

a. wpływów ze składek członkowskich, 

b. darowizn, spadków i zapisów, 

c. dotacji, 

d. działalności statutowej, 

e. ofiarności publicznej, 

f. innych źródeł. 
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39. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie stowarzyszenia  

oraz wkasie Stowarzyszenia. 

40. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń w sprawach 

majątkowych oraz podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes z jednym 

z członków Zarządu działający łącznie. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

41. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności połowy 

członków zwyczajnych. 

42. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  

43. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

Zarząd: 

 


