
Statut 
Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjnego 

 
 

 
§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne, zwane jest w 
dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 

 
§ 2 

Stowarzyszenie działa na obszarze Polski, a siedzibą jego jest miasto Cieszyn, ul. 
Czytelni Ludowej 4 
 

§ 3 
Stowarzyszenie może przystępować do innych organizacji międzynarodowych oraz 
związków stowarzyszeń.  
 

§ 4 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa- w szczególności ustawy 
“Prawo o stowarzyszeniach” oraz postanowień niniejszego statutu. 
 

§ 5 
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych, opierającym swą działalność na pracy społecznej członków.  
Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników. 
 

§ 6 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód 
przeznaczony jest na realizację celów statutowych.  
 

§ 7 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Propagowanie nowoczesnych metod kształcenia, uwzględniających pełny 
rozwój osobowości dziecka. 

2. Upowszechnianie potrzeby nauki i znajomości języków obcych. 
3. Nauczanie języków obcych w systemie pozaszkolnym. 
4. Pogłębianie wiedzy o kulturze, obyczajach i dniu dzisiejszym innych krajów 

poprzez poznawanie ich języków macierzystych. 
5. Powoływanie i prowadzenie społecznych placówek oświatowych. 



6. Wspomaganie systemu informacji o warunkach i możliwościach kształcenia w 
niepaństwowych placówkach oświatowych. 

7. Gromadzenie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej. 
8. Tworzenie ruchu społeczno- zawodowego wokół celów stowarzyszenia. 
9. Finansowanie i organizacyjne wspieranie wybranych społecznych placówek 

oświatowych. 
 

§ 8 
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, 
po złożeniu deklaracji pisemnej o przystąpieniu do stowarzyszenia.  

2. Osoby prawne mogą być jedynie wspierającymi członkami Stowarzyszenia.  
 

§ 9 
Członek Stowarzyszenia ma prawo do: 

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia 
2. udziału w zebraniach.  

 
§ 10 

Członek Stowarzyszenia jest obowiązany do: 
1. przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia, 
2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych, 
3. opłacania składek członkowskich w terminach i wysokości ustalonej przez 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
 

§11 
1. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w przypadku: 

a/ nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał władz stowarzyszenia, 
b/ działania na szkodę stowarzyszenia, 
c/ zalegania z opłatą składek członkowskich przez kolejne 3 (lub 6) miesięcy. 
2. Członek stowarzyszenia zostaje wykluczony ze stowarzyszenia w przypadku 
skazania go prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia praw 
publicznych. 
3. Uchwałę o wykluczeniu członka ze stowarzyszenia podejmuje Zarząd 
Stowarzyszenia, doręczając jej odpis zainteresowanym. 
4. Od uchwały o wykluczeniu członka ze stowarzyszenia przysługuje członkowi 
prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie członek składa na 
piśmie w terminie do 14 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu. 
 

§ 12 
Członek stowarzyszenia ma prawo wystąpić, ze Stowarzyszenia zgłaszając 
powyższy fakt pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia.  



 
§ 13 

Władzami stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków 
2. Zarząd Stowarzyszenia 
3. Komisja Rewizyjna 

 
§ 14 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
 

§ 15 
Walne Zebranie Członków stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, 
zawiadamiając członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu zebrania na piśmie z 
14- dniowym wyprzedzeniem.  
 

§ 16 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
2. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
3. przyjmowanie sprawozdań z działalności oraz udzielanie absolutorium 

Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,  
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich, 
5. podejmowanie uchwał w przedmiocie przystąpienia do organizacji 

międzynarodowych oraz związków stowarzyszeń, 
6. podejmowanie uchwał o zmianie statutu, 
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 
8. rozpatrywanie odwołań członków Zarządu, 
9. podejmowanie uchwał w przedmiocie podjęcia działalności gospodarczej. 

 
§ 17 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków,z wyjątkiem 
zastrzeżonym § 25 Statutu. Głosowanie tajne zastrzega się jedynie w sprawach 
personalnych. 
 

§ 18 
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób, w tym: przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego, skarbnik i jest wybierany przez Walne Zebranie Członków 
na 2-letnią kadencję.  

2. Walne Zebranie Członków może odwołać przed upływem kadencji cały 
Zarząd lub jego poszczególnych członków.  



3. w przypadku zrezygnowania członka z Zarządu z jego funkcji, wystąpienia ze 
Stowarzyszenia bądź wykluczenia w trakcie kadencji, pozostałym członkom 
Zarządu służy prawo uzupełnienia swego składu.  

 
§ 19 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1. reprezentowanie Stowarzyszenia oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

majątkowych, 
2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu 

oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków, 
3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej,preliminarza oraz 

budżetu, 
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 
5. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z realizacji programu 

działania i wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków, 
6. podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków.  

 
§ 20 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej 
jednak niż cztery razy w roku. 

 
§ 21 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i 
sekretarza, wybranych przez Walne Zebranie Członków na 2-letnią kadencję. 

2. W przypadku zrezygnowania członka lub komisji z jego funkcji wystąpienia ze 
Stowarzyszenia lub wykluczenia, pozostałym członkom komisji służy prawo 
uzupełnienia swego składu.  

 
§ 22  

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. badanie całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia, 
2. sprawdzanie zgodności wydatków z przeznaczeniem funduszów, 
3. kontrola prawidłowości prowadzenia spraw finansowych Stowarzyszenia, 
4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wniosków dotyczących 

działalności Zarządu Stowarzyszenia.  
 

§ 23 
Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd Stowarzyszenia.  
Zobowiązania majątkowe,umowy, pełnomocnictwa oraz inne dokumenty wymagają 
podpisu Przewodniczącego zarządu lub jego zastępcy oraz członka Zarządu. 



Dokumenty finansowe wymagają podpisu Przewodniczącego Zarządu lub jego 
zastępcy i skarbnika.  
 

§ 24 
Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1. składki członkowskie, 
2. darowizny, 
3. spadki i zapisy, 
4. dochody z własnej działalności, 
5. dochody majątku Stowarzyszenia. 

 
§ 25  

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązanie się Stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zebranie Członków większością ⅔ głosów, przy obecności co najmniej 
połowy członków Stowarzyszenia.  
 

§ 26 
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie 
Członków wyznaczy likwidatorów Stowarzyszenia oraz określi cel przeznaczenia 
majątku Stowarzyszenia.  
 
 


