
Tekst jednolity  

Statutu  

 

STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO TĘCZA 

z siedzibą w Jabłkowie       

 

1. Uchwała nr 6/2019 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Edukacyjnego 

TĘCZA z siedzibą w Jabłkowie   z dnia 28.03. 2019r.  

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE TĘCZA - zwane 

dalej Stowarzyszeniem. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.  

3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jabłkowo, gm. Skoki. 

 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§ 2. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.     

§ 3. 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników w ramach stosunku pracy i umów 

cywilnoprawnych.                                    

2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.  

3. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych na 

warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie jest to sprzeczne z prawem,                            

a w szczególności nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, 

których Rzeczypospolita Polska jest stroną.  

 



    

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 4. 

 Celem Stowarzyszenia jest:  

a) organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej i społecznej, 

b) rozwijanie uzdolnień twórczych i intelektualnych poprzez uczestniczenie w działalności 

oświatowej, artystycznej i wychowawczej, 

c) wspieranie i inicjowanie aktywności społecznej mieszkańców regionu 

d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

e) organizowanie i wspomaganie wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

f) działalność  charytatywna i pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

g) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz podejmowanie działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych, 

h) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami 

j)upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

k). wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rozwoju 

l). działalność związana z aktywizacją zawodową, kształtowaniem indywidualnych ścieżek 

rozwojowych oraz wsparcie w procesie zmiany, 

ł). tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu kształtowanie kompetencji 

społecznych wśród osób w różnym wieku, 

m). działalność na rzecz integracji i wspierania osób ze specjalnymi i specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami, 

n). wspieranie społecznej aktywności i idei wolontariatu, 

o). działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury 

 

 

 

§ 5. 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. prowadzenie placówek oświatowych i kształcenia: 

a) przedszkoli, w tym specjalnych  



b) szkół podstawach, w tym specjalnych 

c) placówek oświatowo-wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej oraz placówek 

kształcenia ustawicznego umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej                 

i kwalifikacji zawodowych, zdobywanie umiejętności, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

d) poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych 

e) zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli 

f) bibliotek pedagogicznych 

2. realizowanie programów edukacyjnych. 

3. realizowanie programów,  

4. prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z 

realizacją celów statutowych. 

5. organizowanie szkoleń dla innych instytucji, podmiotów współpracujących z 

organizacjami pozarządowymi 

6. Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych wydarzeń mających na 

celu promocję działalności oraz realizację celów stowarzyszenia. 

7. Rozwijanie wolontariatu i koordynowanie jego działania: organizacja szkoleń, 

warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy. 

8. Realizowanie projektów unijnych  i prowadzenie  działań realizujących cele statutowe. 

9. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających 

działania zgodne ze statutowymi celami stowarzyszenia. 

 

 

 

§6. 

1. Stowarzyszenie według Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 24.12.2007r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej 

Dz. U. Nr 251, poz. 1885) prowadzi: 

a) działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z  

b) wychowanie przedszkolne – PKD 85.10.Z 

c) szkoły podstawowe – PKD 85.20.Z 

d) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 

85.51.Z 

e) pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z 

f) naukę języków obcych – PKD 85.59.A 

g) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z 



h) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 

94.99.Z 

i)działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z 

 

 

 

§ 7. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji 

celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 8. 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 9. 

 1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających. 

§ 10. 

 l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba 

prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarządu, na 

podstawie pisemnej deklaracji. 

 

§ 11. 

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:  

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 



2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia                

o skreśleniu z listy członków.  

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 

3) aktywnego realizowania celów statusowych stowarzyszenia. 

§ 12. 

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa 

określone w § 11 ust. 1 pkt 2-3.  

2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych 

władzach Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia.  

§ 13. 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie    

Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie 

Stowarzyszenia, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 

składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12   

miesięcy, 

4) wykluczenia z powodu nie przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz 

stowarzyszenia   

5) pozbawienie praw publicznych członka Stowarzyszenia wynikającego                           

z prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia 

lub wykluczenia. 

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania 

Członków w terminie  14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone 

w ust. 3. 

 



 

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

 

§ 14. 

 1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

 

 

 

§ 15. 

 

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lata, a ich wybór odbywa 

się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego 

Zebrania Członków. Walne zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania 

tajnego. 

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 

członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością  głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 

członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może 

podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

 

§ 16. 

 

 W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 

kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na 

nieobsadzone stanowisko. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 17. 



1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający. 

 

§ 18. 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd  się raz w roku, a co 5 lat 

sprawozdawczo- wyborcze - zawiadamiając członków o jego terminie miejscu i porządku 

obrad co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zebrania.  

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, 

sekretarz. Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych 

członków.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach: 

            1) Zarząd, 

  2) Komisja Rewizyjna, 

3)  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia 

członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

 

§ 19. 

 

 1.Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:  

1)      uchwalenie statutu i jego zmian, 

2)      wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

4)   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku, 

5) ustalenie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń, 

6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze, 



7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu 

8) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia, 

10) podejmowanie uchwał w prawie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez 

Stowarzyszenie 

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, 

12)      określanie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia      

    13)       udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej     

 

 

Zarząd 

§ 20. 

  

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 

Zebraniem Członków. 

2 Zarząd składa się z 3 do 8 członków, w tym Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów 

Zarządu, Sekretarza oraz Skarbnika. Na pierwszym, po wyborach, posiedzeniu Zarząd 

wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu, Sekretarza oraz 

skarbnika 

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.  

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4  razy w roku. 

Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu. 

5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro  i zawierać umowy na 

zasadach określonych w §3 niniejszego Statutu. 

6. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego 

organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań. 

 

§ 21. 

  

1.Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 

1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał 

Walnego Zebrania   



            Członków    

2) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 

3) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

4) ustalanie budżetu Stowarzyszenia, 

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku 

nieruchomego i  

            ruchomego 

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

8)  podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania                                

i wykluczania członków, 

9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu 

Członków, 

10) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, 

11) kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia, 

 12)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz 

 

 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 22. 

  

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad 

jego działalnością.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków. 

§ 23. 

 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli, 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,                  

a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,  

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd                  

w terminie ustalonym statutem, 



5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę 

udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.  

 

§ 24. 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie regulaminu. 

                                                          

        

§ 25. 

 

  1. W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnienia składu organów Stowarzyszenia, 

Walne Zebranie Członków wybiera brakujących członków tych organów. 

2. W brakujące miejsca wstępuje osoba o najwyższej liczbie głosów otrzymanych podczas 

głosowania. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

§ 26. 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 27. 

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

1) składki członkowskie,  

2) darowizny, zapisy i spadki,  

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej 

działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia) 

4) dotacje.      

 5) ofiarności publicznej 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo 

przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia                    

o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.  



3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie                              

z obowiązującymi przepisami. 

§ 28. 

 

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw                           

i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 

łącznie.  

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 29. 

 

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych                  

w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami). 

 

§30. 

Szczególne postanowienia wobec członków Stowarzyszenia: 

1. Zabrania się: 

 - udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  

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 drugiego 

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  zwanych dalej 

„osobami bliskimi”. 

- przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub    

pracowników oraz osób ich bliskich, na zasadach innych niż stosunku do osób trzecich,                    

a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach. 



- 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 

statutowego celu organizacji albo podmiotu. 

- zakupu przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego 

organów  lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

§31. 

Jednolity tekst Statutu ustala każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia – niezwłocznie po 

uchwaleniu przez Walne Zebranie zmian w treści Statutu. 

 

Podpisano(członkowie zarządu) 

 

                                          

 

 


