
       Obowiązuje od 25.03.2013 r.     
 
 
 

 

STATUT 
 

 Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego 
 
 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  I 

 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1.  

1. Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe, zwane dalej “Stowarzyszeniem”, działa na 

podstawie następujących ustaw: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo  

o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 783), 

oraz niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych   

realizujących cele określone w niniejszym statucie. 

3. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku 

publicznego. 

 

           

§ 2. 

1. Stowarzyszenie jest osobą prawną. 

2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Krapkowice. 

 

 

§ 3.   

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

§ 4.  

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

2. Stowarzyszenie może do prowadzenia swych spraw zatrudnić pracowników. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego. 

4. Uzyskany przez Stowarzyszenie dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego 

służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów 

statutowych.  
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ROZDZIAŁ  II 

 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. 

 

 

§ 5.  

Celem Stowarzyszenia jest: 

 

1) wspieranie rozwoju lokalnej edukacji, 

2) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i wychowawczym 

oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym się upowszechnianiem oświaty, kultury  

i kultury fizycznej, 

3) wyposażanie placówek oświatowych i wychowawczych w sprzęt potrzebny  

do prowadzenia przez nich działalności, 

4) ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów, studentów i podnoszących kwalifikacje 

nauczycieli, 

5) wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przez placówki 

oświatowe i wychowawcze, 

6) wspieranie działalności szkół w poszerzaniu oferty edukacyjnej, 

7) wspieranie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

8) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, 

9) promocja i wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju. 

 

 

§ 6.  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele  w szczególności poprzez: 

 

1) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, 

2) zakupy rzeczowe i wyposażenie placówek oświatowych i wychowawczych w odpowiedni 

sprzęt, 

3) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej, 

4) organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele 

Stowarzyszenia, 

5) organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów, sympozjów, sesji naukowych, 

zjazdów, koncertów, 

6) prowadzenie działalności wydawniczej, 

7) prowadzenie działalności edukacyjnej i finansowanie programów edukacyjnych, 

8) prowadzenie i promowanie lokalnych osiągnięć z zakresu edukacji, 

9) prowadzenie badań i działań z zakresu ochrony dzieci i młodzieży przed zjawiskiem 

patologii społecznej, 

10) współpraca w zakresie organizacji i wspieranie letniego wypoczynku dzieci  

i  młodzieży,  

11) współpraca  z placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi i sportowymi, 

instytucjami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które 

zajmują się problematyką edukacji, kultury i sportu, 

12) prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

13) prowadzenie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju i za granicą,  
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ROZDZIAŁ  III 

 

Majątek i dochody Stowarzyszenia 

 

 

§ 7.  

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa stanowiące 

własność Stowarzyszenia. 

 

§ 8.  

Źródłami finansowania Stowarzyszenia są: 

1)  dochody z majątku Stowarzyszenia, 

2)  składki członkowskie, 

3)  dotacje z budżetów: państwowego i samorządowego, 

4)  darowizny, spadki i zapisy, 

5)  dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia, 

6)  odsetki od lokat bankowych i obligacji, 

 

 

§ 9.  

Majątek i dochody Stowarzyszenia przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na 

koszty działalności samego Stowarzyszenia. 

           

§ 10.  

Środki finansowe Stowarzyszenia  gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV 

 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 11.  

1. Członkami Stowarzyszenia są: 

1)  członek zwyczajny, 

2)  członek wspierający. 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

           

 

§ 12.  

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, będąca 

obywatelem polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona 

praw publicznych. 

2. Przystępując do Stowarzyszenia członek zwyczajny składa deklarację członkowską  

i zobowiązuje się do płacenia składek członkowskich. 

 

 

 

 

 



 

 4 

4 

§ 13.  

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba prawna oraz osoba 

fizyczna w wieku od 16 do 18 lat, będąca obywatelem polskim mającym ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych. 

2.  Przystępując do Stowarzyszenia członek wspierający składa deklarację 

     członkowską i zobowiązuje się do płacenia składek członkowskich 

 

 

§ 14.  

1. Wysokość i warunki płatności składek członkowskich określa do dnia 24 czerwca każdego  

roku Walne Zgromadzenie. 

 

           

§ 15.  

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma czynne prawo i bierne prawo wyborcze do władz 

Stowarzyszenia. 

2.  Członkowi wspierającemu Stowarzyszenie nie przysługuje bierne prawo wyborcze  

do władz Stowarzyszenia. 

 

§ 16.  

 

Każdy członek Stowarzyszenia obowiązany jest: 

1)  dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 

2)  brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

3)  regularnie płacić składki członkowskie w wysokości określonej przez Walne 

Zgromadzenie, 

4)  przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

 

§17.  

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo 

1)  wybierać władze Stowarzyszenia, 

2)  uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, 

3)  składać władzom Stowarzyszenia wnioski. 

 

 

§18.  

1. Członek Stowarzyszenia może utracić członkostwo w przypadkach: 

1)  rezygnacji z członkostwa, złożonej na piśmie Zarządowi, 

2)  zalegania z płatności składek członkowskich przez okres co najmniej 

jednego roku, 

3)  utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci, 

4)  wykreślenia z właściwego rejestru w przypadku członka będącego 

osobą prawną. 

 2. Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie z listy członków Stowarzyszenia,  

     prowadzonej przez Zarząd. Skreślenia dokonuje Zarząd w drodze uchwały. 
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ROZDZIAŁ  V 

 

Władze Stowarzyszenia 
 
 

§19.  

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

 

§ 20.  

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością głosów członków obecnych  

na posiedzeniu. 

3. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. 

4. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia może zwołać również Komisja Rewizyjna  

w sprawach należących do jej kompetencji. 

5. Posiedzeniom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Przewodniczący Zarządu. 

6. Powiadomienie o posiedzeniach Walnego Zgromadzenia doręcza się członkom 

stowarzyszenia na piśmie z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. 

 

 

§ 21. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :  

1) ustalenie programu działania Stowarzyszenia, 

2) wybór i odwołanie członków Zarządu, 

3) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 

5) zmiana statutu Stowarzyszenia, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku 

stowarzyszeń, 

7) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Stowarzyszenie nieruchomości, 

8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

9) decydowanie w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów 

Stowarzyszenia. 

 

 

 

§ 22. 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 6 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. 

3. Zarząd wykonuje swe uprawnienia i obowiązku na posiedzeniach, na których     podejmuje 

uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.  

 

 

 

 



 

 6 

6 

 

§ 23.  

1. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zarządu, do którego obowiązków  

należy w szczególności przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i Walnego Zgromadzenia, 

podpisywanie uchwał tych organów, przedstawienie Zarządowi kierowanych  

do Stowarzyszenia wniosków i podań, wykonywanie w imieniu Zarządu czynności  

z zakresu stosunku pracy w stosunku do pracowników Stowarzyszenia oraz wykonywania 

w imieniu Zarządu czynności z zakresu bieżącej działalności Stowarzyszenia. 

 

2. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają oraz zobowiązania majątkowe 

w imieniu Stowarzyszenia zaciągają Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu  

i upoważniony przez Zarząd członek Zarządu. 

 

 

§ 24. 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy lub na 

wniosek co najmniej trzech członków Zarządu bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
 
 

  § 25.  

Do kompetencji Zarządu należy : 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

3) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia, 

4) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

5) wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

6) zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych, 

7) nabywanie i zbywanie w imieniu Stowarzyszenia nieruchomości, 

8) inspirowanie kierunków działania Stowarzyszenia, 

9) zatrudnienie pracowników Stowarzyszenia i wykonanie w stosunku do nich 

czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, 

10) rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej  

oraz o przyznaniu stypendiów lub nagród przez Stowarzyszenie. 

 

 

     § 26. 

1. Zarząd prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której Przewodniczący Zarządu 

wpisuje donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju  działalności 

Stowarzyszenia.  

2. Zasady wpisywania do Księgi Honorowych Donatorów określa Zarząd. 

 

 

   § 27.  

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych na okres 3 lat przez Walne 

Zgromadzenie. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji. 

3. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miarę potrzeby. 

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały jednomyślnie. 

5. Przewodniczący Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zrządu bez prawa głosu. 
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6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać  

z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

7. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej. 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym 

organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz.306 z późn.zm.)   

 

 

 

   § 28.  

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy : 

1) sprawozdanie kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, 

2) kontrola bieżącej pracy Zarządu, 

3) składanie co najmniej raz w roku sprawozdań ze swojej działalności Walnemu 

Zgromadzeniu, 

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu umotywowanych wniosków o odwołanie 

członków Zarządu, 

5) wydawanie zaleceń pokontrolnych, 

6) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia, 

7) rozpatrywanie skarg na działalność Stowarzyszenia, 

8) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o likwidację Stowarzyszenia. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia 

 

  § 29.   

- skreślony ; 

 

§ 30. 

pkt 1 i 2 – skreślony ; 

 

  § 31.  

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami 

obowiązującymi osoby prawne. 

 

  § 31a.  

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji  

w stosunku do jej członków, członków 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 

grugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki  

lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków , członków organów  

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
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trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach,  

3) wykorzystywania majątku 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 organizacji, 

zakupu na szczególnych zasadch towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy  

oraz ich osób bliskich. 

 

 

 
 

ROZDZIAŁ VII 

 

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia 

 

 

  § 32. 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się w przypadkach : 

1) zmniejszenia się liczby członków Stowarzyszenia poniżej 15 – z momentem  

wykreślenia z rejestru sądowego, 

2) Stowarzyszenie nie wykonało wyboru władz przez okres dłuższy niż jeden rok  

– z momentem wykreślenia z rejestru sądowego, 

3) Podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia  

– z dniem określonym tą uchwałą. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje większością  

     co najmniej 2/3 głosów członków obecnych. 

 

 

  § 33.  

Z wnioskami o rozwiązanie i likwidację Stowarzyszenia mogą wystąpić : 

1) Zarząd, 

2) Komisja Rewizyjna, 

3) organ nadzorujący Stowarzyszenia,  

4) co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. 

 

 

  § 34. 

1. Likwidatorem Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. 

2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając 

likwidatora. 

 

  § 35. 

1. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacz się na cele, dla których 

Stowarzyszenie było utworzone. 

2. Walne Zgromadzenie może w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia przeznaczyć majątek   

    zlikwidowanego Stowarzyszenia na cele inne, niż określone w ust. 1.  


