STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WARSZAWA
uchwalony na Walnym Zgromadzeniu 11 września 2019 roku

STATUT
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Oświatowe Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem,
działa na podstawie prawa o Stowarzyszeniach – ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
713) i posiada osobowość prawną.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo stołeczne warszawskie, a siedzibą Warszawa.
§3
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o tym samym lub podobnym charakterze działania.
§4
Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci wg. przyjętych wzorów i obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
§5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
§6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg. ogólnych zasad określonych w odrębnych
przepisach.
§7
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie własnych placówek oświatowych, wychowawczych oraz opiekuńczych
2. Wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej w szkołach objętych patronatem, w formie dotacji
pieniężnych lub innych czynności cywilnoprawnych.
3. Przyznawanie stypendiów naukowych uczniom i nauczycielom.
4. Organizowanie badań i prac podejmowanych w celach naukowych i eksperymentalnych w zakresie
oświaty i wychowania
5. Współprace z instytucjami i organizacjami działającymi dla tych samych lub podobnych celów.
6. Rozwijanie nowatorskich form działalności edukacyjnej.
§8
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa samoistnie w dniu, w którym dziecko członka odeszło ze
szkoły.
§9
Członkowie mogą posiadać status członka zwyczajnego, członka wspierającego bądź członka
honorowego.
§10
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub
cudzoziemiec.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz
Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
3. Członkowie wspierający mają prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego oraz głosu stanowiącego
§11
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia
2. Pozbawienie tej godności następuje w tym samym trybie.
3. Członek honorowy posada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto jest zwolniony z obowiązku
płacenia składek członkowskich.

§12
Przyjmowanie na członka zwyczajnego lub wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia, po złożeniu przez zainteresowanych deklaracji .
§13
Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze oraz korzystają z urządzeń, świadczeń i
pomocy Stowarzyszenia.
§14
Obowiązkiem Stowarzyszenia jest:
1. Postępowanie zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
2. Czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
3. Opłacanie składek członkowskich.
§15
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Członkowsko wygasa w skutek:
dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie,
utraty osobowości prawnej członka wspierającego, o ile jest nim osoba prawna,
utraty zdolności do czynności prawnych,
śmierci członka,
pozbawienia praw członka honorowego,
skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek przez sześć
miesięcy pomimo wcześniejszego upomnienia.
2. Członkostwo ustaje wskutek wykluczenia w przypadku rażącego naruszenia statutu bądź uchwał
Walnego Zebrania lub też działania na szkodę Stowarzyszenia. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje
Zarząd Stowarzyszenia.
§16
Każdy wykluczony lub wykreślony członek Stowarzyszenia ma prawo złożenia, w terminie 30 dni do
powiadomienia go, odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
§18
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz powinno
nastąpić w ciągu 30 dni od daty wyboru.

§19
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, powiadamiając o jego czasie i miejscu członków,
przesyłając im na 14 dni naprzód również porządek obrad.
4. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów we wszystkich sprawach objętych
porządkiem obrad. Inne sprawy mogą być przedmiotem uchwał jedynie w przypadku obecności
przynajmniej połowy członków.
5. Na Walnym Zebraniu głos stanowiący mają jedynie członkowie zwyczajni.
6. Członkowie honorowi wspierający uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
§20
Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz do roku i jest ono zebraniem sprawozdawczowyborczym.
§21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w każdej sprawie przekraczającej zakres uprawnień
Zarządu, a nadto na żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków
Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez Komisję
Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia.
§22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1. Wybór kierunków działania określonych 2 §7, w tym wskazywanie szkoły objętej patronatem oraz
zakresem pomocy.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Zarządu.
3. Rozpatrywanie wniosków dotyczących absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
4. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o sposobie likwidacji jego majątku.
7. Uchwalanie zmian statutu.
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia.
§23
1. Na Walnym Zgromadzeniu we wrześniu każdego roku szkolnego w głosowaniu tajnym do Zarządu
wybieranych jest 9 członków.
2. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, jego zastępcę i sekretarza.
3. W przypadku rezygnacji z członkowska w Zarządzie wybory uzupełniające organizuje się w przypadku
rezygnacji więcej niż 1/3 członków.
4. Liczba członków Zarządu wynosi od 6 do 9 osób.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w dniu powołania nowego Zarządu Stowarzyszenia lub w przypadku
rezygnacji złożonej na piśmie.
§24
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w czasie miedzy Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją
prace przed Walnym Zebraniem.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) powoływanie zespołów – sekcji w celu wykonywania zadań statutowych i sprawowania nad nim
nadzoru,

d) ustalanie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem Stowarzysze4nia i dysponowanie jego
funduszami w zakresie wynikającym z uchwał Walnego Zebrania,
e) Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu, skreślaniu i wykluczaniu członków Stowarzyszenia.
3. Zarząd zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz na 3 miesiące.
§25
1. Na Walnym Zgromadzeniu we wrześniu każdego roku szkolnego w głosowaniu tajnym do Komisji
Rewizyjnej wybieranych jest 5 członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
4. W przypadku rezygnacji z członkowska w Komisji Rewizyjnej wybory uzupełniające organizuje się w
przypadku rezygnacji więcej niż 2 członków.
5. Liczba członków Komisji Rewizyjnej wynosi od 3 do 5 osób.
6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa w dniu powołania nowej Komisji lub w przypadku rezygnacji
złożonej na piśmie.
§26
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz na rok całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z żądaniem wyjaśnień i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej
kontroli.
3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu.
4. Wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządu.
§27
1. Uchwały Zarządu i Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
2. Oświadczenie woli w sprawozdaniach majątkowych składa dwóch członków Zarządu w tym prezes lub
jego zastępca.
§28
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
składki członkowskie,
dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
dotacje i subwencje,
darowizny, spadki i zapisy,
dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych
przepisów.
§29
Uchwały w sprawie zmian w statucie podejmowane są przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§30

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej 2/3
głosów przy obecności ¾ członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia ostatnie Walne Zebranie określa cel, na który zostanie
przekazany majątek Stowarzyszenia i powołuje Komisje Likwidacyjną, która dokonuje likwidacji
Stowarzyszenia.

