Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych
przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku
Rozdział I Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy VII Liceum Ogólnokształcącym
w Białymstoku, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych
„Siódemka”
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Białystok.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem Białegostoku i województwa podlaskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§5
1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, medal, statuetkę, flagę oraz
może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6.
Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne oraz przedstawicielstwa za granicą.
§7
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na odpłatnej i nieodpłatnej działalności swoich
członków w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych według zasad
określonych w przepisach prawa, a w szczególności Ustawy „O działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać
pracowników oraz powoływać biura.
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Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji

§9
Celem stowarzyszenia są działania służące realizowaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych
i społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szerzeniu postaw tolerancji.
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, miedzy innymi, poprzez:
a. wspomaganie funkcji wychowawczo - opiekuńczej VII Liceum Ogólnokształcącego
w Białymstoku jako lokalnego centrum kultury i edukacji artystycznej oraz aktywności
obywatelskiej;
b. organizowanie zajęć edukacyjnych, artystycznych i innych;
c. wspieranie rodziców w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży;
d. wyrównywanie szans uczniów w dostępie do edukacji;
e. wspieranie nauczycieli w budowaniu i realizowaniu programów zajęć pozalekcyjnych oraz
promowanie ich osiągnięć;
f. organizowanie zajęć wyrównujących wiedzę z przedmiotów maturalnych i innych;
g. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej oraz
współpracę z polskimi szkołami na Wschodzie i w krajach Unii Europejskiej;
h. rozwijanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży oraz realizowanie
programów przygotowujących uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do
wyboru ścieżki edukacyjnej i wejścia na rynek pracy;
i. organizowanie imprez edukacyjnych i kulturalnych adresowanych do mieszkańców
naszego regionu oraz wspieranie działań edukacyjno - kulturalnych mniejszości
narodowych, etnicznych i wyznaniowych;
j. kształcenie liderów młodzieżowych i osób wybitnie uzdolnionych;
k. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia i innych
publikacji i nagrań;
l. fundowanie stypendiów;
m. organizowanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie
szans tych rodzin i osób;
n. kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich;
o. organizowanie projektów aktywizujących i integrujących mieszkańców naszego regionu;
p. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
q. organizowanie projektów promujących zdrowy i aktywny tryb życia;
r. działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych;
s. organizowanie wycieczek i wyjazdów edukacyjnych oraz plenerów artystycznych i innych
form wypoczynku;
t. organizowanie konkursów, olimpiad, spartakiad, zawodów i innych imprez;
u. organizowanie i wspieranie zajęć i inicjatyw ekologicznych;
v. organizowanie i prowadzenie konferencji szkoleniowych i metodycznych, seminariów,
warsztatów, obozów we współpracy z uczelniami wyższymi, samorządami, fundacjami
oraz innymi stowarzyszeniami i instytucjami;
w. zdobywanie środków na działalność organizacyjną, programową i statutową;
x. pomoc w unowocześnieniu bazy dydaktycznej VII Liceum Ogólnokształcącego
w Białymstoku;
y. wspieranie edukacji międzypokoleniowej;
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z. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami, rozwijanie działalności w zakresie ich
budownictwa, modernizacji, remontów i konserwacji.
Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia

§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 13
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 14
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków
na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 16
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.
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§ 17
1. 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 prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
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§ 22
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
Walne Zebranie Członków
§ 23
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat,
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków.
4. W przypadku braku wymaganego kworum, Zarząd zwołuje zebranie w drugim terminie nie
później niż 14 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą
większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
5. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Przewodniczący nie może wchodzić
w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju 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 władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
władz Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 25
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 do 9 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera
prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków. Liczbę osób wchodzących w skład
Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie.
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3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. W Zarządzie nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodziny lub krewnymi członków
Komisji Rewizyjnej.
§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich,
i. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
j. ustalanie regulaminów wynagrodzeń i pracy pracowników Stowarzyszenia,
k. przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, wspieranie nauczycieli i uczniów
w staraniach o stypendia z innych źródeł, odznaczenia itp.,
l. popularyzacja celów osiąganych przez Stowarzyszenie.
Komisja Rewizyjna
§ 27
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej
i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia i nie byli
skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego
członka Zarządu,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
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Rozdział V Majątek i gospodarka finansowa
§ 29
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
4. Ofiarodawca ma prawo zaznaczyć, na jaki szczególny rodzaj działalności statutowej
przeznacza swoją darowiznę.
5. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.
6. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i dofinansowanie na wykonanie określonych
zadań zlecanych przez władze oświatowe, samorządowe i inne, zgodnie z zasadami
przyjętymi w odrębnych przepisach.
7. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym
Stowarzyszenia.
§ 30
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego 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 majątku Stowarzyszenia na rzecz 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 Stowarzyszenia 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.
Sposób reprezentacji
§ 31
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnieni są Prezes Zarządu a także
pozostali członkowie Zarządu samodzielnie. Do zaciągania zobowiązań finansowych
i majątkowych upoważnieni są łącznie Prezes Zarządu i Skarbnik lub Prezes i umocowany
uchwałą Zarządu pełnomocnik.
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Rozdział VI Postanowienia końcowe
§ 32
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.

§ 33
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone
w Statucie i zgodnie z uchwałą ostatniego posiedzenia Walnego Zebrania członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje
także fundacje i stowarzyszenia lub inne podmioty mające podobne cele statutowe
do Stowarzyszenia, nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek
Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
§ 34
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o stowarzyszeniach oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 26 marca 2014 r.
Podpisano: (podpisują się członkowie Komitetu Założycielskiego)
……………………
……………………
……………………
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