Statut Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkół Akademickich w Olsztynie

uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków
w dniu 18 grudnia 2017 r. w Olsztynie
(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Akademickich
w Olsztynie w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2.

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Nauczycieli.
§2

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa

na

podstawie

przepisów

ustawy

z

dnia

7

kwietnia

1989

r.

Prawo

o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego statutu.
§3
Stowarzyszenie działa na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia
mieści się w Olsztynie.
§4
Zarząd Stowarzyszenia może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków.
Zasady wypłaty wynagrodzenia oraz jego wysokość dla poszczególnych członków zarządu
określa Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.
§5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym względzie
przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§6
Stowarzyszenie działa w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
1)

wspierania edukacji, nauki i kultury,

2)

wyrównywania szans w dostępie do edukacji,

3)

poprawy jakości kształcenia,

4)

krzewienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,

5)

rozszerzania, rozwijania i wzbogacania form aktywności edukacyjnej wszystkich

uczestników procesu edukacyjnego (nauczycieli, uczniów i ich rodziców),
6)

krzewienia

kultury

polskiej

i

dziedzictwa

narodowego

na

terenie

kraju

i zagranicą.
§7
Stowarzyszenie realizuje
w szczególności poprzez:

swe

cele

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami,

1) prowadzenie i organizację szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły
ponadgimnazjalnej,
2) organizację i realizację projektów edukacyjnych, naukowych i kulturalnych,
3) tworzenie rozmaitych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych
w dziedzinie oświaty, wychowania i edukacji,
4) prowadzenie poradnictwa dla nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie
funkcjonowania systemu szkolnego bądź tworzenia jego nowych form
w obrębie obowiązujących przepisów,
5) organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, letnich szkół i zjazdów,
wystaw i targów,
6) współpracę z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone
do celów Stowarzyszenia,
7) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty
i wychowania,
8) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§8
Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§9
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i osoba fizyczna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członkostwo honorowe uzyskać mogą osoby fizyczne zasłużone w prowadzeniu
działalności objętej celami Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,
na podstawie pisemnej deklaracji.
6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 11
1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:
1) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) udział we wszelkich działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz
swoich członków,
3) prawo

zgłaszania

wniosków

w

sprawach

związanych

z

działalnością

Stowarzyszenia,
4) prawo korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych
działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania

postanowień

Statutu,

regulaminów

oraz

uchwał

władz

Stowarzyszenia,
2) aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) wnoszenia regularnie składek na rzecz Stowarzyszenia,działania promującego
działalność Stowarzyszenia,
5) aktywnego uczestnictwa na rzecz „dobrego wizerunku” Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkowi wspierającemu Stowarzyszenia przysługuje:
1) udział we wszelkich działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz
swoich członków,
2) prawo

zgłaszania

wniosków

w

sprawach

związanych

z

działalnością

Stowarzyszenia,
3) prawo brania udziału w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do:
1) aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
2) systematycznego wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy finansowej lub
organizacyjnej,
3) przestrzegania

postanowień

Statutu,

regulaminów

oraz

uchwał

władz

Stowarzyszenia,
4) wspierania i promocji Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkowi honorowemu Stowarzyszenia przysługują prawa członka zwyczajnego,
za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia nie jest zobowiązany do wykonywania prac
i działań na rzecz Stowarzyszenia oraz do wnoszenia składek.
3. Członkostwo honorowe ustaje z przyczyn wymienionych w § 14 uchwałą Walnego
Zgromadzenia Członków.
§ 14
1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia wygasa przez:

1) dobrowolne, zgłoszone na piśmie wystąpienie ze Stowarzyszenia przedłożone
na ręce jednego z członków Zarządu i skreślenie przez Zarząd z listy członków,
2) wykluczenie przez Zarząd:
1) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych zobowiązań, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
2) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
1) skreślenie w wyniku śmierci,
2) z chwilą rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Wykluczenia dokonuje Zarząd na wniosek Prezesa lub Komisji Rewizyjnej.
3. Wykluczonemu przysługuje prawo do odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania
Członków w terminie 21 dni od doręczenia pisma o wykluczeniu. Odwołanie to,
Wykluczony składa na ręce jednego z członków Zarządu w formie pisemnej.
W przypadku niezłożenia w terminie odwołania od decyzji Zarządu, Zarząd może
dokonać skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
4. Członkostwo wspierające ustaje:
1) w wypadku dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi
Stowarzyszenia,
2) poprzez

wykluczenie

uchwałą

Zarządu

za

niewywiązywanie

z zadeklarowanej pomocy lub działanie na szkodę Stowarzyszenia,
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna jako organ kontroli.

się

§ 16
1. Kadencja poszczególnych Członków pełniących funkcję we władzach wybieralnych
Stowarzyszenia trwa 5 lat. Wybór władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu jawnym
lub tajnym, bezwzględną większością głosów Walnego Zebrania Członków przy obecności
co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Członkowie organów Stowarzyszenia mogą być wybierani na kolejne kadencje.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,
chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 17
1. Członkostwo w organach kolegialnych ustaje z chwilą upływu kadencji, śmierci,
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu bądź odwołania przez organ uprawniony do
wyboru członków danego organu.
2. Odwołanie z funkcji członka organu kolegialnego lub innej pełnionej funkcji
następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2)

choroby lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,

3) naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo zagrożone karą
pozbawienia wolności,
5) systematycznego uchylania się od pracy w organach kolegialnych,
6) rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym -

członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni

goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4.

Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie wg
potrzeb. Jest zwoływane w trybie pilnym przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków co najmniej na 2 dni przed terminem zebrania.

5. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
6. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia winna uczestniczyć co najmniej
połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim
terminie, który może być wyznaczony o 1 godzinę później tego samego dnia – może
ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
7. Do kompetencji Walnego Zebranie Członków należą w szczególności:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu,
7) uchwalanie

wysokości

składek

członkowskich

oraz

wszystkich

innych

świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie

wniosków

i

postulatów

zgłoszonych

przez

członków

Stowarzyszenia lub jego władze,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.
13) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
§ 19

1. Zarząd

jest

powołany

do

kierowania

działalnością

Stowarzyszenia

zgodnie

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się od 3 do 5 osób w tym: prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Prezesa,
wiceprezesa i skarbnika zarząd wybiera spośród siebie.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4.

Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością,
2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
3) nadzór nad realizacją celów Stowarzyszenia,
4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, przygotowywanie ich
projektów,
5) sporządzanie planów pracy i budżetu, proponowanie wysokości składek
członkowskich,
6) prowadzenie

rachunkowości

i

gospodarki

finansowej

zgodnie

z obowiązującymi przepisami,
7) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz
przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków po zaopiniowaniu przez
Komisję Rewizyjną,
8) ustalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
10) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz – reprezentacja dwóch członków
Zarządu łącznie,
11) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku jego obrad,
12) przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie ich rejestru,
13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia,
14) powołanie

dyrektora

szkoły

posiadającego

pedagogiczne, a także jego odwołanie.

odpowiednie

wykształcenie

5.

Członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa Zarządu nie może równocześnie

sprawować funkcji Dyrektora lub Wicedyrektora w szkole/szkołach prowadzonych przez
Stowarzyszenie.
§ 20
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób. Jej pracami kieruje Przewodniczący,
wybrany przez Komisję ze swojego grona.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)

kontrolowanie działalności Zarządu,

2)

składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

3)

prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania
Członków oraz zebrania Zarządu,

4)

składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5)

składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków.
§ 21

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia zmniejszy się w czasie trwania kadencji
uzupełnienie tego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu ulegającego zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej
niż połowę składu organu.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 22
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
3.1.1) składek członkowskich,
3.1.2) dochodów z nieruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3.1.3) dotacji i subwencji (w dyspozycji dyrektora szkoły),
4) darowizn i zapisów,
5) wpływów z działalności statutowej,

6) dochodów z działalności gospodarczej.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków

w formie

zysku.
§ 23
1. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do opłacania rocznej składki, której
wysokość uchwala każdorazowo Walne Zebranie Członków na wniosek Skarbnika
występującego w imieniu Zarządu.
2. Składka członkowska powinna być opłacona do dnia 31 grudnia każdego roku na
konto Stowarzyszenia, przy czym Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych
z wpłatą.
3. Składka może być opłacana jednorazowo lub w ratach miesięcznych.
4. Składka

członkowska, może być potrącana z wynagrodzenia

w formie składki

miesięcznej na wniosek członka.
§ 24
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§25
1. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz
dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałowego i dokumenty o charakterze
rozliczeniowym kredytowym podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby: prezes
lub sekretarz Zarządu oraz skarbnik.
2.

Upoważnienia te mogą być przeniesione na inne osoby upoważnione przez Zarząd.

Rozdział VII
Działalność gospodarcza

§ 26
1. Stowarzyszenie może prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
określonych

w

odrębnych

przepisach.

Stowarzyszenie

prowadzi

działalność

gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:
1) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ( PKD
68.20.Z),
2) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51. Z),
3) działalności wspomagająca edukację (85.60.Z),
4) pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
5) pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
6) działalności obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
7) działalności związanej z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z),
8) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).

Rozdział VIII
Zmiany Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 27
1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków.
3. Uchwały, o których mowa w ust.1 i 2 podejmowane są większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania.

Zmiany przyjęte uchwałą nr 14/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

