
 

STATUT 
stowarzyszenia zwykłego pod nazwą 

„Stowarzyszenie Szkół imienia Bohaterów Armii Krajowej” 

§ 1 
1. Członkowie – załoŜyciele oświadczają, Ŝe zakładają stowarzyszenie zwykłe występujące pod nazwą: 

„Stowarzyszenie Szkół imienia Bohaterów Armii Krajowej” zwane dalej Stowarzyszeniem. 
 

§ 2 
1. Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 79/2001,poz. 855). 

 
§ 3 

1. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 18 w Kielcach przy 
ul. Bolesława Chrobrego 105, kod pocztowy 25-623 . 

 
§ 4 

1. Do Stowarzyszenia mogą naleŜeć szkoły, których patroni wywodzą się ze środowiska Ŝołnierzy Armii Krajowej i 
akceptujące Statut Stowarzyszenia. 

2. Szkoła jest reprezentowana w stowarzyszeniu przez jej Dyrektora lub osobę przez niego delegowaną. 
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:  

- z chwilą likwidacji szkoły, 
- wraz ze zmianą nazwy szkoły na inną nie spełniającą kryterium p.1 §4 Statutu, 
- na wniosek Rady Pedagogicznej zainteresowanej szkoły, 
- w razie wykluczenia uchwałą Stowarzyszenia.  

 
§ 5 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
2. Wydatki wynikające z działalności w Stowarzyszeniu oraz udziału we wszystkich imprezach /uroczystościach/ 

ponoszą szkoły /uczestnicy/ we własnym zakresie. 
 

§ 6 
1. Celem Stowarzyszenia jest integracja szkół oraz upowszechnianie idei państwa podziemnego i jego armii 

działających w latach 1939-1945. 
 

§ 7 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

- Współpracę ze Światowym Związkiem śołnierzy Armii Krajowej. 
- Współuczestniczenie w uroczystościach organizowanych przez szkoły będące członkami Stowarzyszenia. 
- Wspólne organizowanie imprez, np.: konkursów, zlotów, rajdów, konferencji  itp. 
- Gromadzenie eksponatów, dokumentacji i materiałów źródłowych związanych z działalnością Ŝołnierzy 

Armii Krajowej oraz przygotowywanie ich w formie wystaw, prezentacji itp. 
- Współdziałanie z innymi organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi akceptującymi cele 

stowarzyszenia. 
 

§ 8 
1. Stowarzyszeniem kieruje, planuje jego pracę oraz reprezentuje na zewnątrz trzyosobowy Zarząd Stowarzyszenia 

wybierany przez ogół członków w głosowaniu jawnym. 
2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata. 
3. Przedstawicielem Stowarzyszenia w procesie rejestracji jest jego członek – współzałoŜyciel. 
4. Uchwały Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych 

członków. 
5. Uchwała w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia moŜe być poddana pod głosowanie jedynie po 

uprzednim umoŜliwieniu mu obrony i zapada bezwzględną większością głosów. 
 

     § 9 
1. Członkowie Stowarzyszenia zbierają się co najmniej raz w roku. 
2. O miejscu, terminie i celu zebrania członkowie Zarządu powiadamiają pozostałych członków Stowarzyszenia na 

minimum 14 dni wcześniej. 



3. Pozostałe spotkania odbywają się w miarę potrzeby z inicjatywy członków Zarządu lub pozostałych członków 
Stowarzyszenia. 

        
   § 10 

1. Na zebraniu członkowie Stowarzyszenia podejmują decyzje  w sposób, o którym mowa w p.4-5 § 8 Statutu w 
sprawie: 

- Statutu Stowarzyszenia i jego zmian, 
- składek członkowskich, 
- zgłoszonych wniosków i postulatów, 
- wykluczenia ze stowarzyszenia, 
- zmian członków Zarządu, 
- rozwiązania Stowarzyszenia. 

Uchwalono dnia 6 czerwca 2003 

 


