
Statut 
  

Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu 
Stowarzyszenie o celach niezarobkowych 

Siedziba : 20, rue de Vianden ; L-2680 Luxembourg 
Niżej podpisani : 
Nazwisko, imię, zawód, adres (ze względu na ochronę danych osobowych 
– usunięte): 
1. ... 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. ... 
6. ... 
7. ... 
 niniejszym ustanawiają, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 1928 roku, 
z późniejszymi zmianami, stowarzyszenie o celach niezarobkowych, 
którego statut został przyjęty jak następuje: 
Art.1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Rodziców Uczniów 
Szkoły Polskiej w Luksemburgu" lub, w języku francuskim, «Association 
des parents d'élèves de l'Ecole Polonaise à Luxembourg» association sans 
but lucratif. Skrót nazwy stowarzyszenia brzmi : « APEEPL asbl » 
Art.2. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w 20, rue de Vianden ; L-2680 
Luxembourg. Może ona być przeniesiona w każde inne miejsce na terenie 
Wielkiego Księstwa Luksemburga, na podstawie decyzji Zarządu. 
Art. 3.1. Celem stowarzyszenia jest: 
a) pomoc Dyrekcji Szkoły w jej zabiegach, by proces edukacyjny mógł jak 
najlepiej odpowiadać potrzebom dzieci i gwarantować dobry poziom 
nauczania języka i kultury polskiej; 
b) powiadamianie władz szkoły o opinii rodziców i ich sugestiach odnośnie 
celów i zawartości programu nauczania oraz odnośnie organizacji szkoły; 
c) pomoc w rozwiązywaniu problemów jakie przysparza rodzicom 
edukacja ich dzieci w okresie nauki; 
d) promowanie nauki języka polskiego w Wielkim Księstwie Luksemburga, 
zwłaszcza wśród dzieci, jak również wśród dorosłych polskiego 
pochodzenia lub zainteresowanych Polską. 
Art. 3.2. Dla realizacji tych celów stowarzyszenie może w szczególności : 
a) współpracować z organizacjami edukacyjnymi i innymi 
stowarzyszeniami mającymi podobne cele: w Luksemburgu, w Polsce i w 
innych krajach; 
b) organizować kursy pomocy uczniom; 
c) organizować i prowadzić działalność oświatową pozaszkolną (konkursy, 
warsztaty, spektakle, wycieczki, itp.); 



d) promować czytelnictwo wśród dzieci (organizacja biblioteki, konkursy 
literackie, itp.); 
e) nabywać materiał dydaktyczny i każdy inny material niezbędny do 
organizacji imprez (spektakli, turniejów, itp.); 
f) organizować kursy języka polskiego. 
Art. 4. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieograniczony i będzie 
działać w pełnej niezależności od polityki, ideologii i religii. 
Art. 5. Dochody stowarzyszenia tworzą: 
a) składki członkowskie; 
b) subsydia i subwencje wpłacane przez władze polskie i luksemburskie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; 
c) darowizny i spadki, które będą akceptowane jedynie jeśli nie naruszą 
obowiązujących przepisów prawnych; 
d) inne przychody prywatne lub publiczne; 
e) sprzedaż dóbr i usług mających związek z celami stowarzyszenia. 
Art.6. Stowarzyszenie nie może zrzeszać mniej niż 3 osoby. Kandydaci na 
członków Stowarzyszenia przyjmowani są przez Zarząd na podstawie 
pisemnej prośby. 
Art.7. Każda osoba lub stowarzyszenie może zostać (rzeczywistym) 
członkiem <> po zaakceptowaniu przez Zarząd pisemnej prośby o 
członkostwo i opłaceniu składki członkowskiej. Wysokość składki rocznej 
nie może przekroczyć 300 euro (trzysta euro) i będzie ona ustalana przez 
Walne Zgromadzenie stowarzyszenia. 
Art.8. Członkowie mogą wystąpić ze stowarzyszenia w każdym momencie, 
po złożeniu pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu. 
Utrata członkostwa następuje na skutek nieopłacenia składki rocznej w 
terminie do 3 miesięcy od ustalonej daty. 
Wykluczenie może nastąpić przez przegłosowanie większością głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 
Art.9. Utrata członkostwa może nastąpić również, jeśli członek, w 
jakikolwiek sposób, stwarza zagrożenie interesom stowarzyszenia. Od 
momentu złożenia przez Zarząd propozycji wykluczenia, do decyzji 
ostatecznej Walnego Zgromadzenia, członek zostaje zawieszony w 
prawach członkowskich i czynnościach. 
Art.10. Członkowie, zdymisjonowani lub wykluczeni, nie mogą zagrażać 
istnieniu stowarzyszenia i nie maja żadnego prawa do jego majątku ani do 
wpłaconych składek. 
Art.11. Walne Zgromadzenie zwyczajne, składające się ze wszystkich 
członków, jest zwoływane przez Zarząd jeden raz w roku, a Walne 
Zgromadzenie nadzwyczajne za każdym razem, jeśli tylko dobro i interes 
stowarzyszenia tego wymaga, lub jeśli jedna piąta członków złoży do 
zarządu prośbę pisemną i zaproponuje porządek obrad. 
Art.12. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wysyłane jest co 
najmniej na 15 dni przed ustalonym terminem zebrania, lub pocztą 
elektroniczną. Czas ten może być skrócony do 5 dni w nagłym 



umotywowanym przypadku. Zawiadomienie powinno zawierać porządek 
obrad. 
Każda propozycja pisemna i podpisana przez co najmniej jedną piątą 
członków figurujących na ostatniej dorocznej liście, powinna być 
wciągnięta do porządku obrad. 
Żadna decyzja nie może być podjęta, jeśli nie była przewidziana w 
porządku obrad. 
Art.13. Walne Zgromadzenie musi, obowiązkowo, obradować w 
następujących sprawach : 
a) modyfikacje statutu ; 
b) nominacje i odwołania członków zarządu i rewidentów kasy ; 
c) akceptacja budżetu i rozliczeń ; 
d) rozwiązanie stowarzyszenia. 
Art.14. W sprawach modyfikacji statutu lub rozwiązania stowarzyszenia, 
ściśle obowiązują przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 1928 roku, z 
późniejszymi zmianami. 
Art.15. na Walnym Zgromadzeniu jest dopuszczalne głosowanie z 
upoważnienia, ale z ograniczeniem do jednego upoważnienia na każdego 
członka. 
Art.16. Protokół obrad Walnego Zgromadzenia będzie wpisywany do 
rejestru przechowywanego w siedzibie stowarzyszenia. Członkowie i osoby 
trzecie mają prawo wglądu do treści protokołu obrad na ich uprzednią 
prośbę. 
Art.17. Stowarzyszenie jest zarządzane przez Zarząd wybrany na Walnym 
Zgromadzeniu na okres jednego roku. Członkowie Zarządu, po upływie ich 
kadencji, mogą być wybierani ponownie. Zarząd składa się z minimum 3 
członków, wybranych zwykłą większością głosów oddanych na Walnym 
Zgromadzeniu. 
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, wice-prezesa d/s 
administracyjnych i skarbnika stowarzyszenia. Prezes reprezentuje 
stowarzyszenie przed osobami trzecimi i zarządza wszystkimi sprawami 
stowarzyszenia ; zwołuje Walne Zgromadzenie i zebrania Zarządu, którym 
przewodniczy. Wice-prezes d/s administracyjnych jest odpowiedzialny za 
sprawy administracyjne stowarzyszenia i zastępuje prezesa w miarę 
potrzeby. Skarbnik zarządza kontami stowarzyszenia, przygotowuje 
budżet i raporty finansowe. 
Art.18. Zarząd zbiera się na wniosek prezesa lub osoby oddelegowanej 
przez Zarząd lub na wezwanie co najmniej 1/3 członków Zarządu. Obrady 
Zarządu są prawomocne jeśli obecna jest większość jego członków. 
Wszystkie decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych 
członków. W przypadku nierozstrzygającego podziału głosów, głos prezesa 
jest przeważający. 
Art.19. Zarząd zarządza interesami i majątkiem stowarzyszenia. 
Wykonuje on zarządzenia Walnego Zgromadzenia, zgodnie z celami 
stowarzyszenia. 
Art.20. Zarząd reprezentuje stowarzyszenie w stosunkach z osobami 



trzecimi. Podpisy dwóch aktualnych członków zarządu, upoważnionych 
przez Zarząd, zobowiązują i angażują stowarzyszenie wobec osób 
trzecich. 
Art.21. Zarząd poddaje corocznie do aprobacji Walnemu Zgromadzeniu 
raport ze swojej działalności, rozliczenie minionego roku obrachunkowego, 
budżet na przyszły rok obrachunkowy oraz projekt działalności. 
Rok obrachunkowy rozpoczyna się 1go września każdego roku. Rozliczenie 
jest zamykane 31 sierpnia i poddane Walnemu Zgromadzeniu wraz z 
raportem Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie wyznacza do kontroli 2 
rewizorów kasy. Mandat rewizora i członka Zarządu nie może być łączony. 
Raporty działalności, bilanse i budżety, projekt działalności oraz lista 
członków będą przekazywane kompetentnym władzom do 30 dni po 
Walnym Zgromadzeniu. 
Art.22. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia, pozostały majątek, po 
zwrocie długów, będzie przeznaczony na cel wskazany przez Walne 
Zgromadzenie. 
Art.23. Wszystkie funkcje w zarządzie stowarzyszenia mają charakter 
bezpłatny i bez żadnego wynagrodzenia. 
Art.24. Wszystkie sprawy nie objęte postanowieniami niniejszego statutu 
regulują przepisy prawa o stowarzyszeniach i fundacjach o celach 
niezarobkowych z 21 kwietnia 1928 roku. 
Niniejszy statut został zatwierdzony i podpisany przez członków założycieli 
w dniu 8 grudnia 2007 roku w Luksemburgu.	  


