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STATUT 

KOMITETU BUDOWY 

Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima  

w Podkowie Leśnej 
Tekst jednolity uchwalony na Walnym Zgromadzeniu 11 lipca 2016 r.  

 

I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

§ 1 
Stowarzyszenie o nazwie "Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w 
Podkowie Leśnej" zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem realizującym cele określone niniejszym statutem. Przez Szkołę św. Teresy zwanej 
dalej Szkołą należy rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 
Podkowie Leśnej. Przez Gimnazjum św. Hieronima zwane dalej Gimnazjum należy rozumieć 
Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima w Podkowie Leśnej. 
 

§ 2 
 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Podkowa Leśna. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj. 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z 
przepisami prawa. 

§ 3 
 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z 
tego tytułu posiada osobowość prawną. 

§ 4 
 

Stowarzyszenie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. 
 

§ 5 
 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 

§ 6 
 

Stowarzyszenie może publikować ulotki, foldery i in. materiały popularyzujące cele 
Stowarzyszenia. 

 
§ 7 

 
Stowarzyszenie może ustanowić odznakę lub medal wręczany osobom za szczególne zasługi 
na rzecz Stowarzyszenia. 
 

 
II. CELE  STOWARZYSZENIA 

 
§ 8 

 
Celem Stowarzyszenia jest: 
a) budowa Szkoły i Gimnazjum w Podkowie Leśnej, 
b) wspieranie materialne i społeczne Szkoły i Gimnazjum, 
c) prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej, kulturalnej, sportowej 

i rehabilitacyjnej, 
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d) zapewnianie dzieciom i młodzieży nauki szkolnej oraz uczestniczenie w jej wychowaniu 
zgodnym z nauczaniem Kościoła Katolickiego, 

e) zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności społecznej oraz działalności charytatywnej. 
 

§ 9 
 

1. Cele określone w § 8 Stowarzyszenie realizuje przez: 
a) gromadzenie środków na zakup działki budowlanej w Podkowie Leśnej lub uzyskanie 

działki w innym trybie, 
b) opracowanie projektu budowlanego oraz skonsultowanie projektu ze Szkołą i Gimnazjum,  
c) realizację projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,  
d) prowadzenie Szkoły i Gimnazjum, zgodnie z katolicką nauką Kościoła, 
e) poszukiwanie sponsorów i wolontariuszy włączających się w proces budowy i inne 

działania na rzecz szkół, zarówno w trakcie ich budowy jak i prowadzenia. 
2. Stowarzyszenie przy realizacji swych zadań statutowych współpracuje: z właściwymi 
organami rządowymi i samorządowymi, z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie, z 
Parafią pod wezwaniem św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej oraz z innymi organizacjami 
społecznymi, naukowymi i kościelnymi niosącymi pomoc Stowarzyszeniu w realizacji jego 
zadań statutowych. 
3. (skreślony). 

§ 9a 
 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania 
nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). 

 
§ 10 

 
Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków; 
Stowarzyszenie może jednak zatrudniać inne osoby do prac związanych z funkcjonowaniem 
aparatu wykonawczego oraz do prowadzenia szkół. 

 
 

III. CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA 
 

§ 11 
1. Członkowie dzielą się na: 
a) zwyczajnych, 
b) wspierających, 
c) honorowych, 
 
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna wyznania katolickiego, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, która cieszy się dobrą opinią i podejmuje działania na rzecz i 
dla dobra Stowarzyszenia realizując jego cele oraz spełnia łącznie następujące warunki: 
 
a) wykazuje pozytywną postawę i akceptuje nauczanie Kościoła Katolickiego; 
b) posiada rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia wyrażoną na piśmie wraz z 
uzasadnieniem; 
c) współpracowała ze Stowarzyszeniem przez okres co najmniej dwóch lat będąc jego 
członkiem wspierającym; 
d) złoży deklarację członkowską oraz 
e) zobowiąże się do opłacania składki członkowskiej i czynnego udziału w realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia. 
 
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, ciesząca się dobrą 
opinią i deklarująca pracę lub pomoc finansową lub rzeczową na rzecz realizacji celów 
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statutowych Stowarzyszenia, która zobowiąże się do opłacania stałej składki na rzecz 
Stowarzyszenia. 
 
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla idei 
Stowarzyszenia, której tę godność nada Walne Zgromadzenie. 
 
5. Członkiem zwyczajnym, wspierającym lub honorowym może być także cudzoziemiec, który 
wniesie wkład w realizację celów Stowarzyszenia oraz zobowiąże się do przestrzegania przepisów 
statutu. 
 

§ 12 
 

1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 
 
a) popularyzowanie celów Stowarzyszenia oraz werbowanie nowych członków i  sponsorów, 
b) regularne opłacanie zadeklarowanych składek, 
c) branie czynnego udziału w pracach organizacyjnych Stowarzyszenia. 
 
2. Do obowiązków członka wspierającego należy świadczenie zadeklarowanej pracy lub 
pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz 
regularne wpłacanie zadeklarowanych składek. 
 

§ 13 
 

1. Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo: 
 
a) czynnego i biernego prawa wyborczego, 
b) zgłaszanie wniosków do Zarządu w sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia, 
c) korzystanie z urządzeń Stowarzyszenia dla realizacji celów Stowarzyszenia. 
 
2. Członek wspierający ma prawo brania udziału z głosem doradczym w obradach Walnego 
Zgromadzenia oraz domagania się wyjaśnień w sprawie podejmowania decyzji przez Zarząd, 
pociągających za sobą skutki finansowe. 
 
3. Członkowi honorowemu przysługują te same prawa co członkowi zwyczajnemu. 
 

§ 14 
 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej 
większością 2/3 głosów. 
 
2. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu nadaje Walne Zgromadzenie. 
 

§ 15 
 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
 
a) złożonego na ręce Zarządu oświadczenia o rezygnacji, 
b) wykluczenia przez Zarząd w razie  

(i) nie opłacenia składki przez okres jednego roku; 
(ii) działania sprzecznego ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia; 
(iii) świadomego działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszania jego dobrego 

imienia; 
(iv) świadomego naruszania zasad moralnych i etycznych lub dopuszczenia się 

czynu niegodnego, 
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c) śmierci członka. 
 
2. Członkostwo wspierające ustaje również w razie nie wywiązywania się z przyjętych 
zobowiązań przez okres jednego roku. 

 
 

IV. WŁADZE  STOWARZYSZENIA 
 

§ 16 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
 
a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwane dalej "Walnym Zgromadzeniem", 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 
 
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata i upływa z dniem wyboru nowych 
władz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Kadencja ta ulega automatycznemu 
przedłużeniu, o ile z przyczyn niezależnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie 
w terminie późniejszym. 
 
 
 

§ 17 
 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
 
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz na dwa lata. 
 
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. 
 
5. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd na drodze pisemnej, co najmniej na 14 
dni przed terminem zgromadzenia. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad oraz 
wskazane miejsce i godzinę rozpoczęcia obrad. 
 
6. Dla ważności obrad Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność co najmniej 50% 
członków zwyczajnych. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołane jest w dwóch terminach (drugi termin 
może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia), wówczas w drugim terminie obrady 
Walnego Zgromadzenia są ważne, niezależnie  od liczby uczestniczących w nim członków. 
 
7. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni i honorowi z głosem 
decydującym, członkowie wspierający z głosem doradczym i zaproszeni goście. 
 
8. Członkowie uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 
Pełnomocnikiem może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia. Pełnomocnik może 
zastępować tylko jednego mocodawcę i tylko w oparciu o pisemne pełnomocnictwo złożone 
przewodniczącemu Zgromadzenia. 
 

 
 

§ 18 
 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 
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a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
b) uchwalanie i zmiany Statutu, 
c) podejmowanie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości, 
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
e) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
f) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i poszczególnym jego członkom, 
g) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 23, 
h) podejmowanie uchwał w sprawie powołania komisji i zespołów dla rozpatrywania 

wydzielonych spraw wynikających z celów Stowarzyszenia, 
i) nadawanie członkostwa honorowego, 
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 
l) rozpatrywanie innych spraw wymagających ustosunkowania się do nich Walnego 

Zgromadzenia. 
 

§ 19 
 

1. O ile Statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą 
większością głosów w głosowaniu jawnym. Na wniosek 25% obecnych na Walnym 
Zgromadzeniu członków, głosowanie jest tajnie. 
 
2. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie 
Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 liczby oddanych głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
 

§ 20 
 

1. Zarząd ze swego grona wybiera: 
 
a) Prezesa, 
b) Zastępcę Prezesa, 
c) Sekretarza, 
d) Skarbnika.  
 

§ 21 
 

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 
 
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
b) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia nieruchomości, nabycia lub zbycia innych 

składników majątku trwałego, zaciąganie zobowiązań i udzielanie poręczeń, 
c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 
d) ustalanie wysokości składki członkowskiej, 
e) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających oraz wykluczanie członków 

w trybie określonym w § 15.1 oraz ich wykreślanie w sytuacjach określonych w § 15.2, 
f) udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów oraz innych czynności o charakterze 

cywilno-prawnym, 
g) rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 
 
2. Czynności wymagające decyzji kolegialnej, a w szczególności wymienione w punktach b), e) 
i f) Zarząd podejmuje w formie uchwały. 
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§ 22 
 

1. Zarząd zbiera się na posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Do ważności obrad wymagana jest 
obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego Zastępcy. 
 
2. O ile Statut nie stanowi inaczej uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W 
razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa kierującego posiedzeniem Zarządu. 
 
3. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują: prowadzący posiedzenie i 
sporządzający protokół. 
 

§ 23 
 

 
1. Do czasu gdy Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie pozostawał będzie członkiem 

wspierającym Stowarzyszenia, będzie mu przysługiwało prawo bezpośredniego 
powoływania jednego z członków Komisji Rewizyjnej. 

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona: 
 
a) przewodniczącego, 
b) zastępcę przewodniczącego, 
c) sekretarza. 
 

§ 24 
 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
 
a) kontrola bieżącej pracy Zarządu, w szczególności Komisja Rewizyjna jest uprawniona do 

żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 
Stowarzyszenia oraz do żądania złożenia przez członków Zarządu pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień.  

b) składanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na Walnym 
Zgromadzeniu, 

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
d) badanie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości. 
 

§ 25 
 

1. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak aniżeli 
raz do roku w celu kontroli rocznych sprawozdań Zarządu. 
 
2. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół. Komisja swoje uwagi co do 
działalności Zarządu uchwala w formie zaleceń. W razie odmowy wykonania zaleceń przez 
Zarząd, Komisja Rewizyjna może o tym poinformować Walne Zgromadzenie. W tym celu 
może wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
 
 
 

§ 26 
 

Zarząd składa się z od pięciu do siedmiu osób, zaś Komisja Rewizyjna składa się z trzech do 
pięciu osób. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania 
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kadencji, uzupełnienie  ich składu może nastąpić w drodze kooptacji: dokonują jej pozostali 
członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej 
niż połowę zdekompletowanego składu organu. 
 

§ 27 
 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 
 
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia z członkami Zarządu,  
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów 

lub  wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 
marca 2000 roku o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

 
 

V.    MAJĄTEK   STOWARZYSZENIA 
 

§ 28 
 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:  
 
a) ze składek członkowskich,  
b) z darowizn, spadków, zapisów dotacji i subwencji,  
c) z dochodów z organizowanych imprez, zbiórek oraz wykorzystania i udostępniania mienia 

Stowarzyszenia 
d) z ofiarności publicznej, 
e) z prowadzenia Szkoły i Gimnazjum, 
f) z działalności gospodarczej określonej w § 9a Statutu. 
 
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 
upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym jednym z nich 
musi być Prezes lub jego Zastępca. 
4. (skreślony). 
5. Stowarzyszenie przeznacza cały uzyskany przez siebie dochód / majątek na realizację celów 
statutowych. 
6. Fundusze i majątek Stowarzyszenia: 
a/  nie mogą być przeznaczane na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań 
majątkiem stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów 
Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami 
bliskimi"; 
b/  nie mogą być przekazywane na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów 
Stowarzyszenia 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; 
c/  nie mogą być wykorzystywane na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów 
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji; 
d/  nie mogą być przeznaczane na dokonanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub 
usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów 
Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
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VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 29 
 

Walne Zgromadzenie może na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zlikwidować 
Stowarzyszenie. W takim przypadku majątek Stowarzyszenia przechodzi na osobę prawną, 
która daje rękojmię dalszego prowadzenia Szkoły i Gimnazjum o zgodnym z dotychczasowym 
profilu ideowym, stosownie do rekomendacji Zarządu. 

 
 
 


