STATUT
Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Katowicach
ROZDZI AŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
prowadzącym działalność pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
5. Stowarzyszenie w swoich dokumentach wewnętrznych oraz w wystąpieniach do innych podmiotów
może używać skrótu „STE”.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
3. Rok obrotowy oraz rok podatkowy Stowarzyszenia trwa od 1 września do 31 sierpnia.
§3
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich
członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 5
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie nauki,
edukacji, oświaty i wychowania dzieci oraz młodzieży. Działalność ta stanowi działalność pożytku
publicznego w rozumieniu art. 3 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2. Działalność o której mowa w ust. 1 jest prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz ogółu
społeczności i jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia.
§6
Realizacja celu, o którym mowa w § 5 ust. 1 następuje poprzez:
-

organizację oraz prowadzenie własnych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo–
wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-

współpracę z placówkami oświatowo-wychowawczymi, których cel działania jest zbliżony do
celu Stowarzyszenia,

-

opiekę nad szkołami oraz przedszkolami i pomoc w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczych,

-

tworzenie fundacji oraz innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w
dziedzinie oświaty i wychowania,

-

zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania,

-

prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-

organizowanie narad, konferencji, wystaw i spotkań okolicznościowych podtrzymujących tradycje
prowadzonych szkół oraz regionu,

-

prowadzenie akcji informacyjnych i reklamowych,

-

sponsorowanie określonych celów związanych z nauką i edukacją,

-

tworzenie warunków do zdobywania przez uczniów wykształcenia i umiejętności zawodowych,

-

rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie talentów wśród uczniów,

-

tworzenie warunków do poznawania przeszłości oraz teraźniejszości kraju i regionu,

-

kultywowanie szacunku dla tradycji narodu polskiego, jego kultury, literatury i języka,

-

kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych,

-

wpajanie zasad tolerancji oraz umiejętności współżycia z ludźmi innych kultur i tradycji,

-

wspieranie oraz organizowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym i
charytatywnym związanych ze środowiskiem prowadzonych szkół,

-

budzenie zainteresowania opinii publicznej sprawami i inicjatywami, które służą rozwojowi
szkół,

-

wspieranie postępu pedagogicznego oraz propozycji projektów i programów edukacyjnych.
§7

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
-

wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),

-

szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z),

-

gimnazja (PKD85.31.A),

-

licea ogólnokształcące (PKD85.31.B),

-

wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

-

wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),

-

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

-

pozostała działalność wydawnicza (PKD58.19.Z),

-

pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),

-

działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6).

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
-

wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),

-

szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z),

-

gimnazja (PKD 85:31.A),

-

licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B),

-

pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5).

3. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego i nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w
stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności,
z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
4. Przychód z wszelkiej działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.
6. Stowarzyszenie może prowadzić szkoły i przedszkola oraz zespoły szkół w rozumieniu

przepisów o systemie oświaty, jak również zakładać w innych miastach filie szkół i
przedszkoli.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia
§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy mający miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1.
4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, która systematycznie wspiera
Stowarzyszenie pomocą finansową, rzeczową lub merytoryczną.
5. Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia osoba fizyczna może zostać jego członkiem
honorowym. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Zarząd za zgodą Komisji Rewizyjnej, z
własnej inicjatywny lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Członkom wspierającym oraz honorowym nie przysługuje prawo uczestniczenia w głosowaniach
podczas obrad Walnego Zebrania Członków. Osoby te nie mogą również zostać wybrane do
składu Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. Członkom wspierającym oraz honorowym przysługuje
jedynie głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków.
§9
1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, po
uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5.
2. Uchwałę Zarządu w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia Zarząd podejmuje w ciągu 14 dni od złożenia deklaracji oraz doręcza niezwłocznie
kandydatowi. Uchwała o odmowie przyjęcia w poczet członków zawiera uzasadnienie. Jeżeli
złożenie deklaracji nastąpiło w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, termin na podjęcie
uchwały przez Zarząd zaczyna swój bieg od dnia wznowienia tych zajęć.

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od
doręczenia mu uchwały. Komisja Rewizyjna rozpoznaje odwołanie w ciągu 14 dni. Komisja
Rewizyjna może utrzymać w mocy uchwałę Zarządu lub zmienić ją, przyjmując zainteresowanego
w poczet członków Stowarzyszenia. O rozstrzygnięciu odwołania Komisja Rewizyjna informuje
zainteresowanego na piśmie.
4. Komisja Rewizyjna niezwłocznie informuje Zarząd o wniesieniu przez członka odwołania oraz o
treści uchwały Komisji Rewizyjnej podjętej w wyniku odwołania.
5. Od uchwały Komisji Rewizyjnej zmieniającej uchwałę Zarządu i przyjmującej zainteresowanego w
poczet członków Stowarzyszenia Zarząd ma prawo wnieść odwołanie do Komisji Rewizyjnej w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o treści ww. uchwały. Odwołanie rozpatruje wspólnie
obradująca Komisja Rewizyjna wraz z Zarządem. Decyzja podjęta w ww. sprawie przez Komisję
Rewizyjną i Zarząd jest ostateczna.
§ 10
1.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
b) wybierania członków i kandydowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) zgłaszania wniosków do organów w sprawach dotyczących Stowarzyszenia oraz prowadzonych
przez nie szkół i przedszkoli,
d) zapoznawania się z dokumentami wewnętrznymi Stowarzyszenia na warunkach określonych w
Regulaminie Zarządu,
e) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2.

Członkowie wspierający oraz honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:
a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym,
b) zgłaszania wniosków do organów w sprawach dotyczących Stowarzyszenia oraz prowadzonych
przez nie szkół i przedszkoli,
c) zapoznawania się z dokumentami wewnętrznymi Stowarzyszenia na warunkach określonych w
Regulaminie Zarządu,
d) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 11

1. Podstawowym obowiązkiem członka jest praca społeczna na rzecz Stowarzyszenia oraz branie
czynnego udziału w przedsięwzięciach przez nie organizowanych.
2. Ponadto do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu oraz innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia,
b) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,
c) terminowe opłacanie składek członkowskich,
d) aktywne uczestniczenie w życiu Stowarzyszenia oraz prowadzonych przez nie szkół i
przedszkoli.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 lit. c) dotyczy wyłącznie członków zwyczajnych.
§ 12
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a) śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
c) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu, po ewentualnym wyczerpaniu procedury
odwoławczej przewidzianej w § 13.
2. Za formę pisemną, o której mowa w ust. 1 lit. b) należy rozumieć formę papierową złożoną w
siedzibie Stowarzyszenia lub wysłaną listem na adres Stowarzyszenia, a także formę elektroniczną
wysłaną na adres e-mail Stowarzyszenia lub jego organów.
§ 13
1. Zarząd powinien podjąć uchwałę w przedmiocie skreślenia członka z listy członków w przypadku:
a) zalegania z zapłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań pieniężnych należnych
Stowarzyszeniu, w tym z tytułu umów o kształcenie ucznia, przez okres co najmniej trzech
miesięcy,
b) naruszenia Statutu lub innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia,
c) naruszania dobrego imienia Stowarzyszenia oraz prowadzonych przez nie szkół i przedszkoli, w
rozumieniu art. 23 w zw. z art. 43 Kodeksu cywilnego,
d) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków lub w
pracach Stowarzyszenia.
2. Uchwałę Zarządu w przedmiocie skreślenia członka z listy członków wysyła się członkowi w ciągu
7 dni listem poleconym wraz z uzasadnieniem.

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków członkowi przysługuje prawo
odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od doręczenia mu uchwały. Komisja
Rewizyjna rozpoznaje odwołanie w ciągu 14 dni. Komisja Rewizyjna może utrzymać w mocy
uchwałę Zarządu lub uchylić ją. O rozstrzygnięciu odwołania Komisja Rewizyjna informuje członka
na piśmie. Do chwili podjęcia przez Komisję Rewizyjną decyzji w sprawie rozstrzygnięcia
odwołania odwołujący się uważany jest za członka Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna niezwłocznie informuje Zarząd o wniesieniu przez członka odwołania oraz o
treści uchwały Komisji Rewizyjnej podjętej w wyniku odwołania.
5. Od uchwały Komisji Rewizyjnej uchylającej uchwałę Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy
członków Zarząd ma prawo wnieść odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od
otrzymania zawiadomienia o treści ww. uchwały. Odwołanie rozpatruje wspólnie obradująca
Komisja Rewizyjna wraz z Zarządem. Decyzja podjęta w ww. sprawie przez Komisję Rewizyjną i
Zarząd jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
Organy Stowarzyszenia
§ 14
1. Organami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.
2. We wzajemnych stosunkach i kontaktach między sobą organy Stowarzyszenia winny działać w
sposób rzetelny, z wzajemnym szacunkiem, mając na uwadze dobro Stowarzyszenia.
§ 15
Członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą być tylko członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
Utrata członkostwa powoduje automatycznie wygaśnięcie mandatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej i
nie wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania ze sprawowanej funkcji.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 17
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się co najmniej raz w roku obrotowym, w
terminie 3 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być m.in.:
- rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z jego działalności oraz sprawozdania
finansowego za poprzedni rok obrotowy,
- udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim
roku
obrotowym.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. Komisja Rewizyjna zwołuje Zwyczajne
Walne Zebranie Członków w sytuacji, gdy Zarząd nie zwołał go w terminie 3 miesięcy po upływie
roku obrotowego.
§ 18
1.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w sytuacji, gdy Zarząd lub podmioty
uprawnione do wnioskowania o jego zwołanie uznają to za uzasadnione.

2.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej ¼ członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek
składany przez członków Stowarzyszenia powinien zostać skierowany dodatkowo do Komisji
Rewizyjnej. Do wniosku dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest
uwzględnić. Porządek obrad może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty. Zarząd zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków niezwłocznie po otrzymaniu ww. wniosku, wyznaczając
jego termin na dzień przypadający w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

3.

Komisja Rewizyjna niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w sytuacji, gdy
Zarząd – pomimo złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub ¼ członków zwyczajnych
Stowarzyszenia - nie uczynił tego i nie wyznaczył terminu o którym mowa w ust. 2. Komisja
Rewizyjna wyznacza termin Walnego Zebrania Członków na dzień przypadający w ciągu 21 dni od

upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 zd. ostatnie.

§ 19
1.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej 14 dni przed datą jego odbycia.

2.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej 7 dni przed datą jego
odbycia.

3.

Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez zamieszczenie stosownego zawiadomienia na
stronie internetowej szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Stowarzyszenia, a nadto - w przypadku posiadania przez organ zawiadamiający adresu
poczty elektronicznej członka Stowarzyszenia – także poprzez wiadomości e-mail.

4.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków zawiera informację o terminie i miejscu jego odbycia
oraz planowanym porządku obrad.

5.

Zarząd ustala porządek obrad oraz zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków, z wyjątkiem
przypadków o których mowa w § 17 ust. 3 zd. 2 oraz § 18 ust. 3, kiedy jest to obowiązkiem Komisji
Rewizyjnej.
§ 20

1. Jeżeli przepisy Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zebranie Członków jest władne do
podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. W
przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków oraz zwołuje
je. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w drugim terminie bez względu
na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym przedmiotem obrad nie
mogą być w takim przypadku sprawy o których mowa w § 42 i 43.
2. Jeżeli przepisy Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków są
podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 21
1. Członek zwyczajny może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków (w tym również głosować)
przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Każdy członek zwyczajny posiada na Walnym Zebraniu Członków prawo do jednego głosu.
3. Członek zwyczajny nie mogący uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków powinien
poinformować organ zwołujący o przyczynach swej nieobecności w terminie do dnia
poprzedzającego Walne Zebranie Członków.
§ 22
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków ogłaszane są na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie
Stowarzyszenia.
2. Tryb pracy Walnego Zebrania Członków określa Regulamin Walnego Zebrania Członków.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu,
b) wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności oraz sprawozdań
finansowych,
e) uchwalanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków oraz
dokonywanie w nich zmian,
f) uchwalenie Regulaminu opłat oraz wprowadzanie w nim zmian, w tym zmian dotyczących
wysokości składek członkowskich,
g) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika reprezentującego Stowarzyszenie w umowach między
Stowarzyszeniem a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
h) dokonywanie zmian Statutu,
i)

podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

j)

wyrażanie zgody na powoływanie i rozwiązywanie własnych placówek oświatowo- wychowawczych.
ZARZĄD
§ 24

1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu łącznie.
§ 25
1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz dwóch Wiceprezesów.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
§ 26
1. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata.
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez
danego członka Zarządu. Za ostatni pełny rok obrotowy uważa się rok obrotowy, który zakończył
się po upływie trzyletniej kadencji.
3. Przed upływem kadencji mandat członka Zarządu wygasa wskutek:
- śmierci,
- odwołania,
- rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej na piśmie Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji
Rewizyjnej. Rezygnacja członka Zarządu złożona Walnemu Zebraniu Członków może mieć formę
ustną,
- zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 27 ust. 2 zd. 2.
4. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 Komisja Rewizyjna w ciągu 21 dni
zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu tak, by liczba jego
członków była zgodna z § 25 ust. 1.
5. Odwołany członek Zarządu lub członek Zarządu, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji jest
uprawniony i zobowiązany do:
a) złożenia wyjaśnień w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu z działalności i
sprawozdania
finansowego, dotyczącego okresu pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu oraz do
udziału
w Walnym Zebraniu Członków zatwierdzającym ww. sprawozdania,
b) należytego rozliczenia się z prowadzonych spraw i przekazania posiadanych dokumentów
innemu członkowi Zarządu.

§ 27
1. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Wybranie osoby do składu Zarządu wbrew postanowieniu ust. 1 jest nieważne. Wystąpienie
okoliczności, o której mowa w ust. 1 w trakcie kadencji powoduje wygaśnięcie mandatu osoby,
której okoliczności te dotyczą.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej. Wybór dokonany wbrew ww.
zakazowi jest nieważny.
§ 28
1. Członek Zarządu może pełnić swą funkcję społecznie (bez wynagrodzenia) lub otrzymywać
wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
2. Zasady wynagradzania Zarządu ustala Komisja Rewizyjna, przy czym dla całego Zarządu
miesięczne wynagrodzenie nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Członek Zarządu może pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy. Umowę o pracę z
członkiem Zarządu zawiera w imieniu Stowarzyszenia członek Komisji Rewizyjnej wskazany w
uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.
§ 29
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje
nierozstrzygnięte, decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność 2/3 członków Zarządu.
3. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.
§ 30
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego majątkiem,
b) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

c) zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia oraz dokonywane wobec nich wszelkich czynności z
zakresu prawa pracy,
d) bieżący nadzór nad funkcjonowaniem szkół i przedszkoli,
e) powoływanie komisji i zespołów w sprawach dotyczących spraw Stowarzyszenia,
f) przyjmowanie członków oraz skreślanie z listy członków,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
i)

sporządzanie tekstów jednolitych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia,

j)

coroczne przygotowywanie oraz składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności,

k) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków oraz dokonywanie w
nich zmian,
l)

coroczne sporządzanie budżetu Stowarzyszenia.
§ 31

1. Dokonanie przez Zarząd następujących czynności wymaga uprzedniej akceptacji Komisji
Rewizyjnej:
a) zaciągnięcie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązania, którego wartość brutto przekracza
jednorazowo kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych),
b) zawarcie w imieniu Stowarzyszenia umowy na okres dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony,
z tytułu której przewidywane zobowiązania Stowarzyszenia w okresie dwunastu miesięcy
przekroczą 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto, za wyjątkiem umów o pracę,
c) uchwalenie statutów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz
wprowadzanie w nich zmian,
d) uchwalenie Regulaminu wynagradzania i Regulaminu premiowania oraz wprowadzanie w nich
zmian,
e) uchwalenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wprowadzanie w
nim zmian,
f) przyjęcie budżetu Stowarzyszenia.
2. Brak stanowiska Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od otrzymania przez nią zawiadomienia
Zarządu o planowanym dokonaniu czynności o której mowa w ust. 1 uznaje się za akceptację
przez Komisję Rewizyjną czynności Zarządu.
3. W przypadku negatywnego stanowiska Komisji Rewizyjnej Zarząd może zwrócić się o akceptację

czynności, o których mowa w ust. 1 do Walnego Zebrania Członków.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 32
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
§ 33
1. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
2. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania
Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji przez danego członka Komisji Rewizyjnej. Za ostatni pełny rok obrotowy uważa się rok
obrotowy który zakończył się po upływie trzyletniej kadencji.
3. Przed upływem kadencji mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek:
- śmierci,
- odwołania,
- rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej na piśmie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. W
przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub całego składu Komisji Rewizyjnej, rezygnację na
piśmie składa się Zarządowi,
- zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 34 ust. 3 zd. 2.
4.

W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji
jego mandat wygasa z chwilą śmierci, odebrania rezygnacji lub odwołania go przez Walne
Zebranie Członków.

5. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 Zarząd w ciągu 21 dni zwołuje
Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej tak, by liczba jej
członków była zgodna z § 32 ust. 1.
§ 34
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości

służbowej.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Wybranie osoby do składu Komisji Rewizyjnej wbrew postanowieniom ust. 1 i 2 jest nieważne.
Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 w trakcie kadencji powoduje
wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej, którego okoliczności te dotyczą.
§ 35
Członkowie Komisji Rewizyjnej sprawują swoje funkcje bez wynagrodzenia.
§ 36
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje
nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność 2/3 członków Komisji Rewizyjnej.
3. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.
§ 37
1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich
sprawach dotyczących jego działalności.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania opinii i wyjaśnień od Zarządu i pracowników
Stowarzyszenia oraz dostępu do dokumentacji Stowarzyszenia.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania Zarządu z jego działalności,
b) składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku w przedmiocie udzielenia członkom Zarządowi
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
c) akceptowanie czynności Zarządu o których mowa w § 31 ust. 1.
ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 38
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, służące wyłącznie do

realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

- ze składek członkowskich,
- z darowizn, zapisów i spadków,
- z dotacji i subwencji,
- z dochodów z własnej działalności Stowarzyszenia,
- z dochodów z majątku Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 39
1. Majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
2. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają uprzedniej zgody Walnego Zebrania
Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) przyjęcie lub odrzucenie spadku,
d) zaciągnięcie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązania finansowego przekraczającego łączną
wartość 100.000 zł (sto tysięcy złotych) brutto,
e) tworzenie podmiotów zależnych, w tym spółek lub fundacji.
§ 40
Wysokość składek członkowskich oraz opłat z tytułu kształcenia w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Stowarzyszenie określa Regulamin opłat.
§ 41
Zabronione jest:
- udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu 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”),
- przekazywanie 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 bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- nabywanie przez Stowarzyszenie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego
członkowie, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 42
Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu lub przyjęcia nowego Statutu podejmuje Walne
Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym
Zebraniu Członków.
§ 43
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków, podjętej większością co najmniej 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa:
- sposób przeprowadzenia likwidacji,
- przeznaczenie majątku,
- osobę likwidatora.

3. W przypadku niewyznaczenia przez Walne Zebranie Członków likwidatora, funkcję tą pełni Prezes
Zarządu.
§ 44
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
§ 45
1. Postanowienia niniejszego Statutu stosuje się do członków organów Stowarzyszenia, których
kadencja trwała w chwili wejścia w życie niniejszego Statutu.
2. Osoby będące członkami Stowarzyszenia na dzień wejścia w życie niniejszego Statutu stają się
członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu 13 października 2017 r.

