
STATUT STOWARZYSZENIA

pod nazwą Stowarzyszenie Oświatowe
 

tekst jednolity

 

I. Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Oświatowe" zwane dalej Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Terenem działania jest obszar całego kraju, a siedzibą miasto Wejherowo.

 

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzory pieczęci   
i oznak określa Zarząd.

 

 

II. Cele i środki działania

§ 5

Wyłącznym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu mieszkańców gminy 
Wejherowo w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności:

1. powołania i prowadzenia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz innych placówek oświatowych,

2. podejmowania przedsięwzięć, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie placówek wymienionych w 
punkcie poprzedzającym poprzez szeroką aktywizację środowiska na rzecz tworzenia postaw 
zaangażowania dla działań dydaktyczno-wychowawczych i kulturowych, proponowanych przez 
Stowarzyszenie.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

organizowanie pracy społecznej członków na rzecz szkół i innych placówek,

propagowanie nowych form pedagogicznych i dydaktycznych,

zdobywanie materialnego i moralnego wsparcia osób i instytucji,

inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i artystycznej, w tym 
organizowanie kół naukowych, samokształceniowych, seminariów i spotkań dyskusyjnych oraz 
bibliotek i wydawnictw,

prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnie obowiązujących przepisów dla realizacji celów
statutowych.
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§ 6a

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, której 
przedmiotem jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

a) Wychowanie przedszkolne (85.10.Z),

b) Szkoły podstawowe (85.20.Z),

c) Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych (85.3),

d) Pozaszkolne formy edukacji (85.5),

e) Działalność wspomagająca edukację (85.6),

f) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z działalności 
gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
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III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 
§7 Członkami Stowarzyszenia są:

1. członkowie zwyczajni 

2. członkowie wspierający 

3. członkowie honorowi 

 

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej 
Polskiej uznający cele Stowarzyszenia i popierający jego działania. 

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne nie deklarujące 
przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego, a wspierające Stowarzyszenie 
naukowo, organizacyjnie bądź rzeczowo. 

3. Godność członka honorowego może otrzymać osoba wybitna, zasłużona dla Stowarzyszenia. 

 

§ 9

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych albo wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia podjętej po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji członkowskiej kandydata. 

2. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, na wniosek 
Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 10

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

a. wystąpienia, złożonego przez członka na piśmie, 

b. wykluczenia członka, 

c. wykreślenia członka, 

d. pozbawienia godności członka honorowego, 

e. śmierci członka, 

f. ustania członka w przypadku osoby prawnej. 

2. Wykluczenie członka następuje na podstawie: 

a. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, 

b. uchwały Zarządu podjętej w przypadku prawomocnego skazania członka na karę dodatkową 
pozbawienia praw publicznych. 

2. Wykreślenie członka następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku nie płacenia składek 
członkowskich mimo pisemnego upomnienia. 

3. Pozbawienie godności członka honorowego może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia na 
wniosek Zarządu Stowarzyszenia będą 1/3 członków zwyczajnych. 

4. Ponowne przyjęcie członka wykluczonego będą wykreślonego na skutek niepłacenia składek, może 
nastąpić nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty ustania przynależności do 
Stowarzyszenia. 
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§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

a)      do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem decydującym,

b)      zgłaszania wniosków w przedmiocie działalności Stowarzyszenia i oceniania tej działalności,

c)      wybierać i odwoływać władze Stowarzyszenia oraz być wybierany do tych władz,

d)     noszenia odznaki Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członek wspomagający i honorowy ma prawo:

a)      do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,

b)      bezpłatnego udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

§ 13

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a)      przestrzegania statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz,

b)      wpłacania wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich,

c)      podejmowania działań mających na celu realizację zadań Stowarzyszenia i ich propagowanie,

d)     brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członek wspierający obowiązany jest do:

a)      zadeklarowanej pomocy,

b)      propagowania działań Stowarzyszenia.

 

IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 

b. Zarząd 

c. Komisja Rewizyjna 

d. Sąd Koleżeński 

2. Kadencja władz trwa dwa lata. 

3. W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji członka władz Stowarzyszenia albo 
niemożliwości pełnienia przez niego funkcji we władzach przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, 
władzom tym przysługuje prawo przeprowadzenia wyborów uzupełniających lub przyjęcia nowego 
członka spośród osób, które w wyborach do władz uzyskały największą liczbę głosów. Liczba osób 
przyjętych bez przeprowadzania wyborów nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danej 
władzy. 

4. Jeżeli liczba członków danej władzy jest mniejsza od dopuszczalnej, to władzy tej przysługuje prawo
przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 
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§ 16

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, po dokonaniu 
bilansu finansowego za rok ubiegły, a nie później niż do 30 maja. 

2. O terminie oraz proponowanym porządku Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia 
członków pisemnie na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Jeżeli 
przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków ma być zmiana statutu, do zawiadomienia należy 
dołączyć projekt zmiany. 

 

§ 17

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź też na 
pisemne żądanie w celu rozpatrzenia w trybie pilnym nie cierpiącym zwłoki spraw Stowarzyszenia. 

2. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków mogą zgłosić: 

Komisja Rewizyjna

20% członków zwyczajnych.

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 15 dni od otrzymania żądania, w 
trybie określonym w § 16 ust. 2 statutu. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych ciał 
Stowarzyszenia, a w szczególności:

a)      ocena efektów pracy szkół i placówek oświatowych,

b)      uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

c)      określanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń członków na rzecz 
stowarzyszenia,

d)     wykreślono,

e)      wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

f)       uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,

g)      rozpatrywanie sprawozdań innych władz Stowarzyszenia,

h)      uchwalanie zmian w Statucie,

i)        rozwiązania Stowarzyszenia,

j)        określanie najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd,

k)      nadawanie godności członka honorowego,

l)        rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz uchwał Zarządu o wykluczeniu 
członka.

 

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z zastrzeżeniem postanowień punktów 2 i 3 niniejszego 
paragrafu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

2. Uchwałę o zarządzeniu tajnego głosowania w sprawach personalnych podejmuje się zwykłą 
większością głosów. 

3. Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, zmian w statucie oraz odwołania członków władz 
przed końcem kadencji zapadają bezwzględną większością głosów. 
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§ 20

1. Zarząd składa się z trzech do ośmiu osób. 

2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego grona Prezesa, jego 
zastępcę lub zastępców oraz sekretarza. 

 

§ 21

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i podpisywania 
imieniem Stowarzyszenia uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia,

zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia w tym dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych,

powoływanie i odwoływanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

decydowanie o nabywaniu i zbywaniu majątku Stowarzyszenia w granicach upoważnień 
określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,

zatwierdzanie preliminarzy budżetowych szkół i placówek oświatowych w oparciu o przedłożone 
projekty,

nadzór nad gospodarką finansową szkół i placówek oświatowych, 

ustalanie zasad i wysokości opłat za naukę w szkołach i placówkach oświatowych,

zatwierdzanie statutów szkół i placówek oświatowych.

 

§ 22

Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 
połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.

 

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. 

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona 
Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ogólny nadzór i kontrola działalności Stowarzyszenia, a 
w szczególności jego gospodarki finansowej. 

4. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od 
Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia, jak 
również do żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

5. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

a. dokonywanie kontroli o jakiej mowa w ust. 3 przynajmniej dwa razy w roku, 

b. składanie na Walnych Zgromadzeniach sprawozdań ze swej działalności i wniosku o 
przedmiocie absolutorium dla Zarządu. 
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§ 24

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 24a

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem 
pracy ze Stowarzyszeniem.

§ 24b

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; 

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 
marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 
poz. 306 z późn. zm.).

 

§ 25

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób. 

2. Sąd Koleżeński konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona 
Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach naruszenia przez członków Stowarzyszenia statutu, a także w 
przypadku innych czynów naruszających dobre imię Stowarzyszenia. 

4. Sąd Koleżeński może orzec jedną z następujących kar: 

a. upomnienie, 

b. nagana, 

c. wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do Walnego 
Zgromadzenia. 

 

§ 26

Szczegółowe zasady działania i tryb postępowania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 
określają regulaminy.

 

V. Majątek Stowarzyszenia

 

§ 27

Majątek Stowarzyszenia składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy.
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§ 28

Na fundusze składają się:

a)      składki członkowskie,

b)      inne świadczenia członkowskie,

c)      zapisy, spadki, darowizny i dotacje,

d)     dochody z działalności gospodarczej,

e)      dochody ze zbiórek publicznych,

f) wpisowe, czesne i inne świadczenia wpłacane w związku z działalnością szkół i innych placówek.

§ 28a

Zabrania się dokonywania następujących czynności związanych z majątkiem Stowarzyszenia: 

 
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego

członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku  małżeńskim  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  bocznej  do drugiego stopnia  albo są  związani  z  tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich,  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych;

3. wykorzystywania  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  członków  Stowarzyszenia,  członków  jego
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4. zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy, jak również ich osoby bliskie. 

 

VI. Postanowienia Końcowe

 

§ 29

W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach.
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