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Rozdział I. 

NAZWA, GODŁO, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA. 

 

§1. 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum imienia Mikołaja Reja w 

Warszawie". 

 

§2. 

 

Godłem Koła są stylizowane litery SMR - srebrne na granatowym tle. Godło jest odznaką 

członków Koła, używaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§3. 

 

Terenem działania Koła jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Koła jest Miasto 

Stołeczne Warszawa. 

 

§4. 

 

Koło opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków. 

 

 

Rozdział II. 

 

CEL I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA. 
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§5. 

 

Celem działalności Koła jest: 

a) podtrzymanie i popularyzowanie postępowych tradycji Szkoły, 

b) utrzymanie łączności ze Szkołą i jej władzami, 

c) utrzymanie współżycia kulturalno - towarzyskiego między wychowankami Szkoły, 

d) opieka nad najmłodszymi wychowankami na wyższych uczelniach i wchodzącymi  

w życie zawodowe. 

 

§ 6 .  

 

Koło realizuje swoje cele przez: 

a)  stałą współpracę z władzami Szkoły, 

b) organizowanie zebrań towarzyskich, imprez kulturalnych i oświatowych, wycieczek itp., 

c) doroczne walne zebranie 

d) członkowskie, organizowanie opieki i pomocy dla najmłodszych kolegów studiujących łub 

wchodzących w życie zawodowe. 

 

Rozdział III. 

 

CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 

 

§ 7 .  

 

Członkowie Koła dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) honorowych. 
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§8. 

 

Członkiem zwyczajnym Koła zostaje każdy wychowanek Szkoły, który: 

a) ukończył 18 lat życia, 

b) złożył deklarację członkowską, podpisaną przez dwóch członków Koła, 

c)  został przyjęty przez Zarząd zwykłą większością głosów. 

Wychowanek Szkoły, będący cudzoziemcem nie mającym miejsca zamieszkania na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, może być członkiem Koła. 

 

§9. 

 

Członkiem honorowym Koła może być każda osoba, która położyła szczególne zasługi dla dobra 

i rozwoju Koła. 

Na wniosek Zarządu członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie. 

 

§10. 

 

Członkowie zwyczajni i honorowi maja prawo; 

a) udziału w Walnym Zebraniu z prawem głosu, 

b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła, 

c) składania Zarządowi wniosków na piśmie dotyczących porządku obrad  Walnego Zebrania, 

nie później niż na 7 dni przed jego terminem. 

 

§11. 

 

Obowiązkiem każdego członka jest: 

a) opłacanie wpisowego i składek członkowskich w ustalonej wysokości; od obowiązku tego 

zwolnieni są członkowie honorowi, 

b) przestrzeganie Statutu, uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie i Zarząd, zasad 

solidarności koleżeńskiej oraz wypełnianie powierzonych zadań, 

c) udział w zebraniach organizowanych przez władze Koła, 

d) popieranie wszelkich poczynań Koła zmierzających do realizacji jego celów. 
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§12. 

 

Członkostwo ustaje w przypadku: 

a) śmierci, 

b) wystąpienia z Koła, zgłoszonego Zarządowi na piśmie, 

c) skreślenia z listy członków Koła uchwałą Zarządu w przypadku uchylania się od obowiązków 

wymienionych w § 11 Statutu; jeżeli powodem jest zaleganie z płaceniem składek członkowskich 

przez co najmniej 18 miesięcy, Zarząd wzywa członka Koła do uregulowania zaległości, a gdy 

wezwanie okaże się bezskuteczne, może skreślić go z listy członków Koła na najbliższym 

posiedzeniu, 

d) wykluczenie przez Walne Zebranie na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w 

przypadku działania na szkodę Koła bądź za postępowanie niezgodne z godnością członka Koła. 

 

§13. 

 

Przed wystąpieniem z Koła, członek obowiązany jest uregulować zaległe składki. Członek, który 

wystąpił z Koła, może być przyjęty ponownie na zasadach ogólnych. 

 

Rozdział IV. 

 

WŁADZE KOŁA. 

 

§14. 

 

Władzami Koła są: 

a) Walne Zebranie, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Sąd Koleżeński. 

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata, a wybrani do 

tych władz członkowie Koła pełnią swoje funkcje honorowo. 

W przypadku ustąpienia członka wybieralnych władz Koła przed upływem kadencji, Zarząd 

może do swojego składu dokooptować - na jego miejsce -nowego członka do końca tej kadencji z 

tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z 
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wyboru. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego, władze te dokonują dokooptowania spośród zastępców członków wybranych 

przez Walne Zebranie. 

Jeżeli Statut nie wymaga większości kwalifikowanej, uchwały władz Koła zapadają zwykłą 

większością głosów. 

 

§15. 

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła. 

Mogą w nim uczestniczyć jedynie członkowie mający opłacone składki. 

 

Walne Zebranie może być: 

a) zwyczajne: 

- co rok sprawozdawcze, 

- co 4 lata sprawozdawczo-wyborcze, 

b) nadzwyczajne. 

 

§16. 

 

Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd Kola: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) w przypadku złożenia lub utraty mandatów przez więcej niż 1/3 ogółu członków Zarządu 

pochodzących z wyboru; uchwalę podejmuje wówczas Zarząd w pozostałym składzie, 

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

d) na zgłoszone na piśmie żądanie co najmniej 1/5 ogółu zwyczajnych członków Koła z podaniem 

proponowanego porządku obrad. 

 

Walne Zebranie nadzwyczajne powinno zostać zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca od daty 

wpływu wniosku lub zgłoszenia żądania do Zarządu Koła i obradować wyłącznie nad sprawami, 

dla których zostało zwołane. 
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§17. 

 

Walne Zebranie zwołuje Zarząd, przesyłając członkom Koła zawiadomienia o czasie, miejscu i 

proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania na co najmniej 14 dni przed jego terminem. 

Informacja o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania winna być 

wywieszona na widocznym miejscu w lokalu Koła, natomiast informacja o czasie i miejscu obrad 

Walnego Zebrania winna być ogłoszona na stronie internetowej Koła pod adresem: 

http://rej.waw.pl 

Walne Zebranie, należycie ogłoszone, jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na 

liczbę biorących w nim udział członków Koła, o czym należy uprzedzić w zawiadomieniach. 

 

§ 18. 

 

Uchwały Walnego Zebrania dotyczące: 

a) zmiany Statutu, 

b) nadania godności honorowego Członka Koła, 

c) wykluczenia z Koła, 

d) skreślenia z listy członków Koła, 

e) zawieszenia działalności Koła, 

f) rozwiązania Koła, 

 

wymagają większości 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu 

 

§ 19. 

 

Z wyjątkiem spraw wymienionych w § 18, Walne Zebranie rozstrzyga zwykłą większością 

głosów wszystkie sprawy, a w szczególności: 

a) wybiera władze Koła, 

b) przyjmuje sprawozdania z działalności władz Koła i zatwierdza programy działalności Koła, 

c) ustala wysokość wpisowego i składki członkowskiej, 

d) rozstrzyga odwołania członków od uchwał Zarządu, 

e) rozstrzyga odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 

f)  na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela Zarządowi absolutorium, 

g)  uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania, 

h) uchwala regulaminy działania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 
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i) przyjmuje protokół z obrad poprzedniego Walnego Zebrania. 

 

§20. 

 

Zarząd Koła jest organem wykonawczym Walnego Zebrania, kierującym wszystkimi sprawami 

wynikającymi ze statutowej działalności Koła, a nie zastrzeżonymi do wyłącznych uprawnień 

Walnego Zebrania. 

 

§21. 

 

1. Zarząd Koła składa się od 5 do 9 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Wybrany 

Zarząd powinien zebrać się w ciągu 14 dni pod przewodnictwem Przewodniczącego ostatniego 

Walnego Zebrania i wyłonić prezesa, sekretarza oraz skarbnika. 

2. W przypadku wyboru Zarządu w liczbie większej od 5 członków, wybrany Zarząd może 

wyłonić dodatkowo dwóch wiceprezesów oraz gospodarza i jego zastępcę oraz zastępców 

sekretarza i skarbnika. 

3. Zastępca sekretarza skarbnika oraz gospodarza podejmuje czynności w ramach kompetencji 

zastępowanego członka Zarządu w razie, gdy złoży on oświadczenie, że nie może pełnić funkcji z 

powodu przemijającej przeszkody. 

 

§22. 

 

Do uprawnień Zarządu należy w szczególności: 

 

a) kierowanie działalnością Kola zgodnie ze Statutem i regulaminami oraz programem działania, 

b) reprezentowanie Koła na zewnątrz, 

c) zwoływanie Walnego Zebrania, 

d) przyjmowanie nowych członków Koła, 

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia członka Koła na podstawie § 12 lit. "c", 

f) zwalnianie, w przypadkach wyjątkowych, członków Koła od niektórych obowiązków 

członkowskich, 

g) opracowywanie regulaminów wewnętrznych z wyjątkiem  opracowywanie rocznych planów 

działalności i sprawozdań z działalności statutowej. 

h) opracowanie rocznych planów działalności i sprawozdań z działalności statutowej 
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§23 

 

W ramach reprezentowania Koła na zewnątrz, oświadczenia woli może składać co najmniej 

dwóch jednocześnie działających członków Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes, a przy 

zaciąganiu zobowiązań majątkowych oprócz prezesa lub wiceprezesa niezbędna jest obecność 

skarbnika lub jego zastępcy. 

 

§24. 

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i 

zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa. Dla ważności uchwał Zarządu niezbędna jest 

obecność prezesa lub wiceprezesa i co najmniej 3 członków Zarządu. 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Winny one być protokołowane w księdze 

protokołów, a protokół z posiedzenia podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz. 

Korespondencję podpisuje prezes lub upoważniony członek Zarządu. 

 

§25. 

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie; może ono 

wybrać dodatkowo 2 zastępców członków. 

 

§26. 

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym co najmniej raz w roku całokształt działalności 

Koła pod względem celowości, gospodarności i zgodności z przepisami. 

Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swoich czynności oraz wniosek 

o absolutorium dla Zarządu. Uprawniony członek Komisji ma prawo udziału w posiedzeniach 

Zarządu z głosem doradczym. 

Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie. 

 

§27. 

 

Walne Zebranie może dokonać wyboru Sądu Koleżeńskiego składającego się z 3 członków; może 

ono wybrać dodatkowo 2 zastępców członków, jednak odstąpienie od wyboru Sądu 

Koleżeńskiego nie narusza Statutu. 
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Członkami Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkowie innych wybieralnych władz Koła. Sąd 

orzeka w składzie 3 członków. 

Wybrany Sąd Koleżeński powinien zebrać się w ciągu 14 dni pod przewodnictwem 

Przewodniczącego ostatniego Walnego Zebrania i wyłonić przewodniczącego Sądu. 

 

§28. 

 

W razie wyboru przez Walne Zebranie Sądu Koleżeńskiego, Sąd ten rozstrzyga spory powstałe 

wewnątrz Koła lub związane z działalnością Koła. Sprawa skierowana do Sądu Koleżeńskiego 

winna być rozpoznana w ciągu 30 dni od daty wpływu. 

 

§29. 

 

Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie i może 

stosować wymienione w nim kary dyscyplinarne. 

 

Rozdział V. 

 

MAJĄTEK KOŁA. 

 

§30. 

 

Majątek Koła powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów. 

 

Rozdział VI. 

 

ROZWIĄZANIE KOŁA. 
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§31. 

 

W przypadku rozwiązania Koła, uchwała Walnego Zebrania winna jednocześnie powołać 

komisję likwidacyjną lub likwidatora oraz zadecydować o przekazaniu majątku Koła. 

 


