STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty i zwane jest w dalszych
postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem
SNRO.
§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszego
Statutu. Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§ 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego
siedziba mieści się w Dobrym Mieście.
§ 4.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 5.
Celami Stowarzyszenia są:
1. działanie na rzecz oświaty oraz placówek zajmujących się wychowaniem,
upowszechnianiem kształcenia i prowadzeniem badań naukowych,
2. prowadzenie szkół oraz innych placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych,
3. integracja placówek i organizacji kulturalno-oświatowych,
4. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
5. propagowanie krajoznawstwa, sportu i turystyki oraz pożytecznego i twórczego spędzania
czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
6. działanie na rzecz edukacji proekologicznej i proeuropejskiej,
7. działanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia, profilaktyki antyalkoholowej oraz
przeciwdziałania innym formom uzależnień,
8. podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej,
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9. ochrona zabytków, miejsc pamięci oraz dziedzictwa kulturowego Warmii w kontekście
oddziaływań wychowawczych,
10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz działania na rzecz
rozwoju świadomości narodowej,
11. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa
i ochrony ludności,
12. upowszechnianie szeroko rozumianej świadomości prawnej, w szczególności w zakresie
obowiązującego prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, a także praw i
obowiązków obywatelskich, praw konsumenckich i praw wyborczych,
13. działanie na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży szkolnej.
§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i
naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą,
2. gromadzenie funduszy oraz tworzenie fundacji celowych,
3. prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej i naukowej.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 7.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
Członkami
zwyczajnymi
mogą
być
osoby
fizyczne
zainteresowane
działalnością Stowarzyszenia posiadające zdolność do czynności prawnych
i niepozbawione praw publicznych, deklarujące w nim swój udział.
Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy mieszkający poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne wspomagające
finansowo, materialnie lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia.
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie pisemnej deklaracji i uchwały
Zarządu.
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla realizacji
celów Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub Zarządu.
Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 8.
1. Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do
władz Stowarzyszenia. Mają też oni prawo do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia
oraz zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących jego działalności.
2. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich
upoważnionych przedstawicieli. Nie przysługują im prawa wyborcze.
3. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek uczestniczyć w realizacji jego celów,
przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regularnie opłacać
zadeklarowane składki członkowskie.
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§ 9.
1. Utrata członkostwa następuje przez:
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi,
b) nie opłacanie składek członkowskich przez dwa lata,
c) wykluczenie za działalność niezgodną z postanowieniami Statutu bądź
powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego.
2. Uchwałę o skreśleniu i wykluczeniu z przyczyn podanych w § 9 pkt. 1 podejmuje Zarząd.
3. Od uchwały o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Zarządu lub
Walnego Zebrania Członków.
4. Przywrócenie członkostwa może nastąpić pod warunkiem ustania przyczyn wykluczenia
członka oraz opłacenia zaległych składek członkowskich. Decyzję o przywróceniu
członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zebranie Członków.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 10.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 11.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, z tym że Walne Zebranie może podjąć
uchwałę o jej skróceniu.
§ 12.
W czasie trwania kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować
nowych członków w miejsce ustępujących z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może
przekraczać 2/5 składu pochodzącego z wyboru w przypadku Zarządu i 1/3 w przypadku
Komisji Rewizyjnej.
§ 13.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku w terminie do
końca marca. Zarząd powiadamia o dokładnym terminie, miejscu i porządku obrad
wszystkich uprawnionych do udziału członków, co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania.
3. Walne Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, lub faktycznie obecna liczba uprawnionych do
głosowania w drugim terminie.
4. Walnym Zebraniem oraz Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący,
powołany przez uczestników Zebrania.
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5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
lub tajnym, w zależności od ustaleń uczestników Zebrania. W przypadku równej ilości
głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 14.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
Uchwalenie programu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
Wybór i odwoływanie Zarządu w liczbie 5 członków oraz Komisji Rewizyjnej w liczbie 3
członków.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
Uchwalanie zmian w Statucie i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania
Stowarzyszenia,
Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

§ 15.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek minimum 1/3 członków Stowarzyszenia, w terminie 30
dni od daty zgłoszenia wniosku, a porządek obrad obejmuje sprawy, dla których zostało
zwołane.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

§ 16.
Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka.
Wybory na członków Zarządu odbywają się w drodze tajnego głosowania spośród
kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie. Najpierw przeprowadza się wybory
na prezesa Zarządu, a następnie pozostałych członków Zarządu.
Zarząd wybiera spośród siebie zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.
W sprawach innych niż majątkowe Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez
prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu. Do załatwiania indywidualnych
spraw Zarząd może ustanawiać pełnomocników.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub upoważnionego przez niego
zastępcę w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
Komisji Rewizyjnej.
Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności, zwykłej większości głosów i są
podejmowane z udziałem prezesa lub upoważnionego przez niego zastępcy przy
obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos prezesa lub w razie jego nieobecności jego zastępcy.
W Zarządzie Stowarzyszenia nie mogą zasiadać osoby pozostające w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa do osób zasiadających w Komisji Rewizyjnej oraz
osoby karane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
§ 17.

Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań ze swej działalności,
2. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
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opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia,
przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
uchwalanie wysokości składek członkowskich,
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągana
zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
7. zwoływanie Walnego Zebrania,
8. rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia, powstałych na tle ich
działalności w Stowarzyszeniu,
9. wnioskowanie na Walne Zebranie Stowarzyszenia o nadanie tytułu członka honorowego
Stowarzyszenia.
3.
4.
5.
6.

§ 18.
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli
całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Wybory na członków Komisji Rewizyjnej odbywają się w drodze tajnego głosowania
spośród kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz
Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy składanie sprawozdań ze swej działalności na
Walnym Zebraniu Członków oraz wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.
7. W Komisji Rewizyjnej nie mogą zasiadać osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia do osób zasiadających w Zarządzie
Stowarzyszenia, oraz osoby karane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 19.
Na majątek stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

-

§ 20.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
wpływy ze składek członkowskich,
dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
dochody z majątku Stowarzyszenia.

§ 21.
1. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia może służyć
wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Zabrania się udzielania pożyczek z majątku Stowarzyszenia lub zabezpieczania
zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia.
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3. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich.
4. Zabrania się wykorzystywania 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 ze statutowego celu
Stowarzyszenia.
5. Zabrania się zakupu na innych zasadach niż w oparciu o porównywanie ofert towarów lub
usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub jego
pracownicy oraz ich bliscy.
6. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
określa Zarząd.
§ 22.
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie wszystkich członków Zarządu oraz podpisy
Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego zastępcy oraz członka Zarządu.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 23.
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie większością 2/3 głosów obecnych, uprawnionych do głosowania członków.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje
o przeznaczeniu jego majątku.
§ 24.
W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy prawa
o Stowarzyszeniach.

Strona 6 z 6

