STATUT STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ SZKOŁY POLSKIEJ
W NORWEGII
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
„Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Norwegii”, w dalszej części zwane
Stowarzyszeniem jest samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Zrzesza osoby fizyczne, zamierzające prowadzić działalność na rzecz organizowania i
rozwijania różnorodnych form działalności szkoły. Stowarzyszenie posiada osobowość
prawną i zawiązane jest na czas nieograniczony.
§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Królestwa Norwegii. Dla właściwego
realizowania swych celów, Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza
granicami Królestwa Norwegii.
§3
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Oslo, Hovfaret 8, piętro II, 0275 Oslo.
Adres do korespondencji: Rabbeveien 1D, 0580 Oslo.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonywanie usług osobom
fizycznym i prawnym.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i
przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§6
Celem działania Stowarzyszenia jest w szczególności:
1) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego dzieci i
młodzieży polskiej w Norwegii,
2) inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjnokulturalnych,
3) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także
edukacji europejskiej,
4) działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
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5) wspieranie uczniów zdolnych w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym
rozwoju,
6) pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu organizowanie młodzieży
w celu jej samodzielnego działania,
7) promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty,
8) współpraca z władzami polskimi i norweskimi oraz organizacjami społecznymi i
młodzieżowymi,
9) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kultury regionów,
10) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
11) działanie na rzecz pokoju i praw człowieka,
12) działanie na rzecz integracji młodzieży polskiej ze środowiskiem norweskim.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia,
2) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji,
darowizn niezbędnych dla realizacji celów stowarzyszenia i dóbr materialnych,
3) bezpośrednią współpracę ze środowiskami lokalnymi,
4) inspirowanie i konsultowanie inicjatyw środowiska szkolnego,
5) organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności artystycznej
uczniów szkoły,
6) organizowanie festiwali, konkursów, kursów i koncertów,
7) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
8) tworzenie funduszy stypendialnych,
9) udzielanie stypendiów.
ROZDZIAŁ III
Członkowie - prawa i obowiązki
§8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. W skład Stowarzyszenia wchodzą
członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.
CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację członkowską Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków
zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu miesiąca od daty
złożenia deklaracji (wzór deklaracji członka zwyczajnego zawiera załącznik numer 1 do
statutu Stowarzyszenia).
CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się ona po złożeniu pisemnej deklaracji
członkowskiej na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż miesiąc od daty
złożenia deklaracji (wzór deklaracji członka wspierającego zawiera załącznik numer 2 do
statutu Stowarzyszenia).
CZŁONKIEM HONOROWYM Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się
ona po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6-u
członków Stowarzyszenia.
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§9
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
 uczestniczyć we wszystkich działaniach Stowarzyszenia,
 korzystać z pomocy oraz możliwości, które stwarza Stowarzyszenie,
 do udziału w Walnych Zebraniach,
 do czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia.
§10
Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
 popieranie i czynne realizowanie celów Stowarzyszenia,
 przestrzeganie przepisów niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 regularne opłacanie składek członkowskich,
Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§11
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia spowodowanej
zakończeniem nauki w szkole przez dziecko osoby zrzeszonej w Stowarzyszeniu,
po
uprzednim
uregulowaniu
wszelkich
innych
zobowiązań
odnośnie
Stowarzyszenia oraz pisemnym poinformowaniu Zarządu o rezygnacji z
członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) trwałego wyjazdu z Norwegii i związanego z tym zakończenia nauki dziecka w
szkole w Norwegii,
3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
4) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3
miesiące,
5) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania na
wniosek Zarządu. Zarząd ma obowiązek poinformować osobę wykluczoną o
zaistniałym fakcie w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały o wykluczeniu,
osobiście lub listem poleconym. Od uchwały Zarządu dotyczącej wykluczenia,
członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone nie
później niż 21 dni przed terminem jego zwołania. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest w tej sprawie ostateczna,
6) niewywiązywania się z powierzonych zadań i podjętych zobowiązań na rzecz
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§12
1. Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.
2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może też
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
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4. W sytuacji, 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.
5. 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.
§13
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako zebranie
sprawozdawcze i raz na 2 lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na
zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebrania w drugim terminie,
nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania pierwszego Walnego
Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia,
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§14
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.
§15
Zarząd Stowarzyszenia składa się z:

Prezesa,

Wiceprezesa,

Sekretarza,

Skarbnika,

3 członków Zarządu.
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§16
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz
Uchwałami Walnego Zebrania Członków,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
5) opracowanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej
działalności,
6) przyznawanie nagród rzeczowych i pieniężnych osobom, które mają szczególne
zasługi w realizowaniu celów Stowarzyszenia,
7) nawiązywanie współpracy i kontaktów z władzami administracyjnymi,
samorządowymi, politycznymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
8) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla właściwego Walnego
Zebrania Członków,
9) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich.
§17
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków – w tym Prezesa lub wiceprezesa. W razie nieobecności
Prezesa decyduje głos Wiceprezesa.
§18
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z potrzebami nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes lub trzech
innych członków Zarządu, składając pisemny wniosek Prezesowi lub
Wiceprezesowi.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad członków Zarządu Stowarzyszenia
zawiadamia Prezes najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem.
§19
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób, w tym przewodniczącego.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz
w roku i zwoływane sa z inicjatywy przewodniczącego.
§20
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z coroczną oceną
działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium
Zarządowi,
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w razie
jego bezczynności,
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6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarządu w razie jego
bezczynności,
7) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
8) podpisywanie umowy na wykonywanie określonych zadań z Członkami Zarządu
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ V
Majątek i gospodarka finansowa
§21
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze
sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym
Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących
potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
§22
1. Korespondencję oraz inne pisma niedotyczące praw i obowiązków majątkowych w
imieniu Stowarzyszenia podpisuje jeden Członek Zarządu.
2. Dla ważności rozporządzających i zobowiązujących oświadczeń woli, jak również
wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
wymagane są podpisy Prezesa Zarządu oraz jednego z członków Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§23
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§24
1.

2.

3.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosownia.
Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim
terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania pierwszego
Walnego Zebrania Członków. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub zmiany
statutu Stowarzyszenia w drugim terminie podejmowania jest bez względu na
liczbę obecnych członków, zwykłą większością głosów.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
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ZAŁĄCZNIK numer 1

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Polskiej w Norwegii

Oslo, ............................

DEKLARACJA CZŁONKOWSTWA ZWYCZAJNEGO

Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet czonków Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkoły Polskiej w Norwegii. Oświadczam, że znane mi są postanowienia
statutu, cele i zadania organizacji. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania
postanowień statutu i zarządzeń wewnętrznych organizacji.

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………
1. Adres zamieszkania (pełny)………………………………………………………………………………………………
2. Adres do korespondencji (pełny)………………………………………………………………………………………
3. Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………
4. Telefon…………………………………………………e-mail……………………………………………………………………
5. Liczba dzieci…………………………………………………………………………………………………………………………

PONIŻSZYM SWOIM PODPISEM OŚWIADCZAM, ŻE DANE TU ZAWARTE SĄ MOJE I
ZGODNE Z PRAWDĄ. Niniejszym wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych na potrzeby Stowarzyszenia.

………………………………………………………………………………
Data i podpis

Pieczęć stowarzyszenia

………………………………………………………………
Podpis prezesa
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ZAŁĄCZNIK numer 2

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Polskiej w Norwegii

Oslo, ............................

DEKLARACJA CZŁONKOWSTWA WSPIERAJĄCEGO

Ja ,niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Polskiej w Norwegii. Oświadczam, że znane są mi postanowienia statutu oraz cele i
zadania organizacji. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu
i zarządzeń wewnętrznych władz organizacji oraz deklaruję pomoc finansową, rzeczową
lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………
1. Adres zamieszkania (pełny)………………………………………………………………………………………………
2. Adres do korespondencji (pełny)………………………………………………………………………………………
3. Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………
4. Telefon…………………………………………………e-mail……………………………………………………………………
5. Liczba dzieci…………………………………………………………………………………………………………………………

PONIŻSZYM SWOIM PODPISEM OŚWIADCZAM, ŻE DANE TU ZAWARTE SĄ MOJE I
ZGODNE Z PRAWDĄ. Niniejszym wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych na potrzeby Stowarzyszenia.

………………………………………………………………………………
Data i podpis

Pieczęć stowarzyszenia

………………………………………………………………
Podpis prezesa
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