STATUT
STOWARZYSZENIA NOWE OBLICZE EDUKACJI
Tekst jednolity z dnia 29 września 2011 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji (zwane w dalszej części Statutu
Stowarzyszeniem) i tworzy się je na czas nieokreślony. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej NOE.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 04.102.1055.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 06.94.651)
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§3
1.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu
działania.

4.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

4 a Przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kod
PKD
18.13.Z
47.19.Z
47.91.Z
56.21.Z
58.11.Z
58.12.Z
58.13.Z
58.14.Z
58.19.Z
58.29.Z
59.13.Z
63.99.Z
70.22.Z
77.33.Z
85.10.Z
85.20.Z
85.31.A
85.31.B
85.31.C
85.32.A
85.32.B

Opis przedmiotu działalności
Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Wydawanie książek
Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
Wydawanie gazet
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Pozostała działalność wydawnicza
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
Wychowanie przedszkolne
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Licea
Licea profilowane
Technika
Zasadnicze szkoły zawodowe
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

85.32.C
85.41.Z
85.51.Z
85.52.Z
85.59.B
85.60.Z
90.03.Z
18.20.Z
47.62.Z

31.
32.

47.61.Z
47.63.Z

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

47.65.Z
58.21.Z
58.29.Z
59.11.Z
59.20.Z
70.21.Z
72.19.Z

40.
41.
42.
43.
44.

72.20.Z
73.11.Z
73.20.Z
74.90.Z
77.40.Z

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

82.30.Z
85.42.A
85.42.B
85.59.A
93.29.Z
94.12.Z
79.11.A
79.11.B
79.12.Z
79.90.A
79.90.B
79.90.C
90.01.Z
90.02.Z
90.03.Z
91.03.Z
93.19.Z
96.04.Z
96.09.Z

5.

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
Szkoły policealne
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Pozostałe formy pozaszkolne edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Działalność wspomagająca edukację
Artystyczna i literacka działalność twórcza
Reprodukcja zapisanych nośników informacji.
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna artykułów dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych
Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych
Działalność agencji reklamowych
Badania rynku i opinii publicznej
Pozostałą działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
Szkoły wyższe
Nauka języków obcych
Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Działalność organizacji profesjonalnych
Działalność agentów turystycznych
Działalność pośredników turystycznych
Działalność organizatorów turystyki
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Działalność w zakresie informacji turystycznej
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Artystyczna i literacka działalność twórcza
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
Pozostała działalność związana ze sportem
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce.
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§5
1.

Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne na zasadach wskazanych w niniejszym
paragrafie.

2.

Powołanie terenowej jednostki organizacyjnej wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów. W treści uchwały Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia określi profil działania terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, zgodny z celami
Stowarzyszenia, uwzględniając samodzielność wewnętrzną terenowej jednostki organizacyjnej oraz zasady
rozliczeń i sprawozdawczości w kontaktach z jednostką główną Stowarzyszenia.

3.

Do utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej niezbędna jest inicjatywa, co najmniej 15 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia zamierzających działać w terenowej jednostce organizacyjnej.

4.

Terenowa

jednostka

organizacyjna

posiada

własne

Walne

Zgromadzenie

Członków,

Zarząd i Komisję Rewizyjną. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej terenowej jednostki organizacyjnej
Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
Odpowiednio stosuje się postanowienia § 17 Statutu Stowarzyszenia.
5.

Do uprawnień Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej terenowej jednostki
organizacyjnej stosuje się odpowiednio zapisy § 20, § 21 i § 22 Statutu Stowarzyszenia, z uwzględnieniem,
iż ich kompetencje ograniczone są do terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia.

6.

Przy podejmowaniu uchwał przez organy terenowej jednostki organizacyjnej stosuje się zapisy § 18 Statutu
Stowarzyszenia.

7.

Uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia
dokonuje się na zasadach określonych w § 17 ust. 3 niniejszego Statutu.

8.

Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może zostać rozwiązana w razie:
a.

zmniejszenia liczby jej członków poniżej wymaganej do jej utworzenia

b.

podjęcia uchwały o rozwiązaniu terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia przez Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

9.

W razie rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, która uzyskała osobowość prawną
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, z tym, że pozostały po likwidacji majątek
będący własnością terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, przejmuje Zarząd jednostki głównej
Stowarzyszenia.
§6

Nazwa, skrót nazwy, znak graficzny oraz symbole Stowarzyszenia stanowią wyłączną własność Stowarzyszenia
i korzystają z ochrony prawnej.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§7
Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
1.

Działalność na rzecz rozwoju nauki polskiej.

2.

Działalność mająca na celu rozwój prawidłowej postawy obywatelskiej.
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3.

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w szczególności przedsiębiorczości.

4.

Działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych.

5.

Promocja literatury stanowiącej uznany dorobek kulturalny.

6.

Upowszechnianie wiedzy o prawach i wolności człowieka i obywatela, wspieranie działań mających na
celu ochronę praw i wolności człowieka i obywatela, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

7.

Działalność na rzecz wspierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów pomiędzy
społecznościami lokalnymi i narodowymi.

8.

Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, których
cele statutowe pokrywają się z celami Stowarzyszenia lub, których działalność jest zbieżna z celami
Stowarzyszenia.

9.

Promocja i organizacja wolontariatu w zakresie, w jakim pokrywa się to z celami Stowarzyszenia.
§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.

Prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności w zakresie dokształcania osób dorosłych w formie
prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, warsztatów i innych form doskonalenia
zawodowego.

2.

Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

3.

Prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej.

4.

Uczestnictwo w lokalnych, ogólnopolskich, zagranicznych i międzynarodowych organizacjach pożytku
publicznego o profilu działalności zbieżnym z profilem działalności Stowarzyszenia lub, których
działalność pomaga w osiągnięciu celów statutowych Stowarzyszenia.

5.

Wymianę doświadczeń i współpracę ze Stowarzyszeniami działającymi na obszarze kraju i poza jego
granicami.

6.

Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.

7.

Współpracę z organami administracji publicznej – rządowej i samorządowej oraz z samorządami
zawodowymi i organizacjami zawodowymi.

8.

Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym, promocyjnym i kulturalnym.

9.

Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i badawczej.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich uprawnienia i obowiązki.
§9

1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
niepozbawione praw publicznych i nieskazane za przestępstwa umyślne oraz osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a.

zwyczajnych

b.

nadzwyczajnych (honorowych)
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c.

wspierających.
§ 10

1.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać w szczególności: nauczyciele szkolni i akademiccy,
ludzie nauki, edukatorzy, osoby prowadzące działalność wydawniczą, lokalni liderzy opinii, twórcy
literaccy i dziennikarze, członkowie organizacji prowadzących działalność na rzecz upowszechniania i
ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, działacze organizacji wspierających integrację europejską
oraz inne osoby związane z doskonaleniem i promocją procesu edukacyjnego i działalnością szkoleniową.

2.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest złożenie przez kandydata pisemnej deklaracji
o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia przez Zarząd
Stowarzyszenia w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

3.

Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołalnie należy wnieść
za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia, w terminie czternastu dni od otrzymania pisemnej informacji
od Zarządu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia.

4.

Założyciele Stowarzyszenia są członkami zwyczajnymi, chyba, że ich członkostwo ustało.

5.

Wzór deklaracji członkowskiej określi Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
§ 11

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są uprawnieni w szczególności do:
1.

Uczestniczenia w bieżącej działalności Stowarzyszenia.

2.

Zgłaszania postulatów i wniosków do organów Stowarzyszenia w sprawach związanych z działalnością
Stowarzyszenia.

3.

Otrzymywania od władz Stowarzyszenia informacji o jego działalności.

4.

Wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze).

5.

Uczestnictwa w zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia
i brania udziału w głosowaniu (obowiązuje zasada jeden członek, jeden głos).

6.

Uczestnictwa w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez
Stowarzyszenie, na zasadach określonych uchwalą Zarządu Stowarzyszenia.
§ 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani w szczególności do:
1.

Przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów i innych aktów wewnętrznych przyjętych przez
władze Stowarzyszenia.

2.

Brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3.

Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej corocznie w drodze uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.

4.

Rzetelnego, sumiennego i uczciwego sprawowania funkcji pochodzących z wyboru, w przypadku
powołania w skład organów Stowarzyszenia.
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5.

Dbania o dobre imię Stowarzyszenia i właściwego traktowania osób trzecich kontaktujących się ze
Stowarzyszeniem.

6.

Dbałości o mienie Stowarzyszenia.
§ 13

1.

Członkami nadzwyczajnymi (honorowymi) Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne szczególnie
zasłużone dla Stowarzyszenia, którym członkostwo zostanie przyznane uchwałą Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia. Członkowie nadzwyczajni (honorowi) są zwolnieni z obowiązku opłacania
składek

członkowskich.

Członkowie

nadzwyczajni

(honorowi)

nie

posiadają

czynnego

i biernego prawa wyborczego, mogą brać jednak udział z głosem doradczym we władzach statutowych
Stowarzyszenia. Poza tym stosuje się do członków nadzwyczajnych (honorowych) zasady określone
w § 11 i § 12 Statutu Stowarzyszenia.
2.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale o przyznanej zdolności prawnej, którym
członkostwo zostanie przyznane uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, które za swoją zgodą zostaną przyjęte
do Stowarzyszenia za pomoc i zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek wspierający opłaca
składkę w zadeklarowanej przez siebie wysokości. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem
doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Poza tym stosuje się do członków wspierających zasady
określone w § 11 i § 12 Statutu Stowarzyszenia.

3.

Członkowie nadzwyczajni i wspierający mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia z głosem doradczym.

4.

Członkostwo nadzwyczajne (honorowe) może zostać odebrane zgodnie z postanowieniami § 15 niniejszego
Statutu.
§ 14

1.

W razie nieprzestrzegania przez członków Stowarzyszenia Statutu i innych uregulowań wewnętrznych
Zarząd Stowarzyszenia może zastosować następujące sankcje:
a. karę upomnienia
b. karę nagany odczytaną publicznie na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia
c. zawieszenia w prawach członkowskich na okres do sześciu miesięcy
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia

2.

Od sankcji nałożonej przez Zarząd ukarany członek jest uprawniony odwołać się do Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy wnieść za
pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości o nałożonej karze,
pod rygorem uprawomocnienia się kary. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia rozpatrzy
odwołanie na najbliższym wyznaczonym posiedzeniu.

3.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest uprawnione do:
a. utrzymania w mocy decyzji Zarządu
b. uchylenia decyzji i wydania orzeczenia merytorycznego
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c. uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd (w tym przypadku
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia przedstawia Zarządowi wytyczne, które Zarząd weźmie
pod uwagę przy rozpoznawaniu sprawy).
4.

Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wyczerpuje tryb odwoławczy.
§ 15

1.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
a.

rozwiązania Stowarzyszenia wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia albo
prawomocnego postanowienia sądowego

b.

złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa

c.

śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych,
pozbawienia praw publicznych lub prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

2.

d.

likwidacji członka będącego osobą prawną

e.

wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu

Wykluczenie ze Stowarzyszenia jest możliwe w przypadku:
a.

nie wywiązywania się przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia z obowiązków określonych
w § 11 i § 12 niniejszego Statutu

3.

b.

podejmowania działań powodujących szkodę w majątku albo naruszających dobre imię Stowarzyszenia

c.

nie płacenia składek członkowskich przez okres wskazany w uchwale Zarządu Stowarzyszenia

d.

nagannego postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia

O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały, umożliwiając przed jej podjęciem złożenie pisemnych
lub ustnych wyjaśnień przez zainteresowanego. Zainteresowany jest niezwłocznie powiadamiany o treści
uchwały.

4.

Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w pkt 1 stwierdza Zarząd w formie uchwały.

5.

Od uchwal Zarządu, o których mowa w pkt 1-3 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Odwołanie należy złożyć w terminie czternastu dni od
pisemnego powiadomienia zainteresowanego o treści uchwały przez Zarząd. Odpowiednie zastosowanie
znajdują przepisy § 14 niniejszego Statutu.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
- Zarząd Stowarzyszenia
- Komisja Rewizyjna.
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§ 17
1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat członków
Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia
odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej, bez względu na przyczynę
(śmierć, odwołanie, rezygnacja) w miejsce odchodzącego członka wchodzi osoba, która uzyskała kolejno
najwyższą liczbę głosów w trakcie wyborów do danego organu.
4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, bez względu na przyczynę
b.z dniem złożenia pisemnej rezygnacji
c. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji
niezwłocznie zwoływane jest przez pozostałych członków Zarządu albo pełnomocnika wyznaczonego Uchwalą
Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, w celu zatwierdzenia osób
uzupełniających skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Uzupełnienie następuje na okres do upływu kadencji.
§ 18
1.

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co
najmniej połowy członków chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

2.

Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia nie uczestniczy, co
najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą zostać podjęte
zwykłą większością głosów członków obecnych, bez względu na kworum.

3.

Drugi termin powinien zostać zamieszczony w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony
wcześniej niż po upływie 7 dni od pierwszego terminu.
§ 19

1.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku
kalendarzowym. W treści zawiadomienia Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przez odbyciem Zgromadzenia.

2.

W przypadku zamierzonej zmiany Statutu, powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak
również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian,
ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub
zmienionych postanowień.

3.

Zarząd jest zobowiązany każdorazowo zwołać Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie siedmiu dni od otrzymania
wniosku. Do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wnioskodawcy
dołączają proponowany porządek obrad. Porządek może zostać rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
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§ 20
1.

Do zadań i kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia stanowiącego najwyższą
władzę Stowarzyszenia należy nadawanie kierunku działalności Stowarzyszeniu i kształtowanie jego
charakteru, a w szczególności:
a.

uchwalanie rocznych i wieloletnich programów organizacyjnej i finansowej działalności
Stowarzyszenia

b.

uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i zmian w jego treści, (przy czym projekt zmian przygotowuje
Zarząd Stowarzyszenia)

c.

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

d.

rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej

e.

udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej

f.

podejmowanie uchwal w sprawie przyznania nadzwyczajnego (honorowego) członkostwa w
Stowarzyszeniu

g.

podejmowanie uchwal w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku

h.

podejmowanie uchwal w sprawie przystąpienia do innych organizacji i występowania z nich

i.

powoływanie i likwidacja oddziałów terenowych Stowarzyszenia

j.

podejmowanie uchwal w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia.

2.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia obraduje zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.
Zaproponowany przez uprawnione podmioty porządek obrad może zostać przez Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty
dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia.
§ 21

1.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa każdorazowo liczbę mandatów
w Zarządzie. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj Członkowie
Zarządu działający łącznie.

2.

Członkiem Zarządu może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie mogą
zostać powołane w skład Zarządu osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne
określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego

3.

Członków Zarządu obowiązuje przy wykonywaniu ich obowiązków, należyta staranność określona przy
uwzględnieniu zawodowego charakteru ich działalności. Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki
z pełnym wykorzystaniem posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego.

4.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:
a)

reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, składa i przyjmuje oświadczenia w imieniu i na rzecz
Stowarzyszenia
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b) nabywa prawa i zaciąga zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia,
c)

prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia

d) realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
e)

sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia,

f)

przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, wpisowe oraz składki członkowskie,

g) składa sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
h) podejmuje decyzje w sprawach skreślenia z listy z powodu zrzeczenia się członkostwa w
Stowarzyszeniu
i)

uchwala budżet Stowarzyszenia i ustala wysokość składek członkowskich,

j)

powołuje specjalistyczne komisje i zespoły robocze,

k) uchwala regulamin Biura Zarządu
uchwala regulaminy, procedury, instrukcje i wydaje przepisy porządkowe obowiązujące w

l)

Stowarzyszeniu,
m) uchwala regulamin Zarządu
n) podejmuje decyzje w sprawie ustalenia godła, logo i wszelkich symbolów Stowarzyszenia
5.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i jest bezpośrednim przełożonym dla pracowników zatrudnionych
w Stowarzyszeniu.

6.

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd
Stowarzyszenia.

7.

Zarząd Stowarzyszenia może powołać Dyrektora Biura Zarządu oraz innych pracowników etatowych
i ustalić zasady ich wynagradzania.
§ 22

1.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

2.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a.

przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b.

składanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz zgłaszanie wniosków w przedmiocie
udzielenia absolutorium Zarządowi na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,

3.

c.

prowadzenie okresowych kontroli majątku Stowarzyszenia,

d.

przedstawianie Zarządowi protokółów pokontrolnych wraz z wnioskami,

e.

składanie wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,

f.

uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

Członkiem Komisji Rewizyjnej może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Nie mogą zostać powołane w skład Zarządu osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
umyślne określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego

4.

Członków Komisji Rewizyjnej obowiązuje przy wykonywaniu ich obowiązków, należyta staranność
określona przy uwzględnieniu zawodowego charakteru ich działalności. Członkowie Komisji Rewizyjnej
wypełniają swoje obowiązki z pełnym wykorzystaniem posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia
życiowego
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5.

Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony
przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

6.

Członkowie Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział V
Majątek i działalność Stowarzyszenia
§ 23

1.

Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do
realizacji celów statutowych.

2.

3.

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a.

składek członkowskich

b.

dotacji

c.

darowizn, spadków, poleceń i zapisów

d.

dochodów z działalności własnej

e.

dochodów z majątku

f.

ofiarności publicznej

g.

dochodów z działalności gospodarczej

Składki członkowskie powinny zostać wpłacone do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego. Nowo
przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w terminie 14 dni od otrzymania
powiadomienia Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

4.

Rokiem obrachunkowym w Stowarzyszeniu jest rok kalendarzowy.

5.

Stowarzyszenie gospodaruje majątkiem i prowadzi rachunkowość zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.

6.

Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego sporządza corocznie sprawozdanie merytoryczne ze
swojej działalności i sprawozdanie finansowe oraz podaje je do wiadomości odpowiednim organom.

7.

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
§ 24

Zabronione jest:
1.

Udzielanie

pożyczek

lub

zabezpieczanie

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 II stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2.

Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
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3.

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

4.

Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Rozdział VI
Likwidacja działalności
§ 25

1.

O rozwiązaniu się Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie większością, co najmniej 2/3 głosów w
obecności, co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.

2.

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia funkcję likwidatorów Stowarzyszenia sprawują członkowie Zarządu Stowarzyszenia chyba,
że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia wyznaczy innych likwidatorów. Likwidatorom,
przysługują pełne uprawnienia byłych członków Zarządu.

3.

W przypadku likwidacji Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego postanowienia Sąd wyznacza
likwidatorów.

4.

Obowiązkiem likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób
maksymalnie zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed uszczupleniem.

5.

Likwidator powinien przede wszystkim:
a.

zawiadomić sąd, w którym zarejestrowane jest Stowarzyszenie o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu
likwidatora, z podaniem jego danych osobowych

b.

dokonać czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, a w
szczególności spłacić zobowiązania, ściągną należności i upłynnić majątek, a w razie pozostania
majątku po spłacie zobowiązań, dokonać jego podziału zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;

c.

podać

do

publicznej

wiadomości

informację

o

rozpoczęciu

likwidacji,

w sposób ustalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;
d.

po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zgłosić wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z
Krajowego Rejestru Sądowego

6.

Jeżeli likwidacja nie zostanie ukończona w przeciągu jednego roku od jej zarządzenia, likwidatorzy są
zobowiązani do przesłania sądowi rejestrowemu sprawozdania wyjaśniającego przyczyny opóźnienia, w
celu podjęcia przez sad rejestrowy decyzji o przedłużeniu postępowania likwidacyjnego.

7.

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony uchwale Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia o likwidacji Stowarzyszenia. Koszty likwidacji są pokrywane z majątku
Stowarzyszenia.
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Rozdział VII
Zmiany w Statucie
§ 26
Zmiany Statutu mogą być dokonywane uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
większością, co najmniej 2/3 głosów, w obecności minimum 50% członków Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 27
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami mniejszego Statutu mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
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