WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

STATUT
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE

§1
1. Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem
zrzeszającym osoby fizyczne, zamierzające w różnych formach prowadzić działalność na
rzecz wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspierać
inne inicjatywy społecznie użyteczne dla różnych grup i środowisk lokalnych.
2. Działalność określona w pkt.1 jest wyłączną działalnością Towarzystwa.

§2
1. Towarzystwo działa na podstawie niniejszego statutu, oraz obowiązującego prawa o
stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Towarzystwo podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich
członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich jest zobowiązane przestrzegać
zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§3
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto
Wałbrzych.
§4
Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez
właściwe organy administracji państwowej.
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§5
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków, co najmniej 15-tu
osób, które zainteresowane są prowadzeniem działalności przewidzianej statutem i złożą
deklarację wstąpienia. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
2. Towarzystwo zabrania udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym
majątkiem w stosunku do swoich 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".
3. Towarzystwo zabrania przekazywania własnego majątku na rzecz swoich członków,
członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
4. Towarzystwo zabrania 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 Towarzystwa.
5. Towarzystwo zabrania dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ II - CELE I FORMY DZIAŁANIA

§6
Celem Towarzystwa jest:
1.

Wzbogacenie możliwości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wyzwalanie
i wspieranie inicjatyw społecznych, dotyczących oświaty i wychowania.

2. Inspirowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych takich jak
działania terapeutyczne, kulturalne i profilaktyczne dla różnych grup i środowisk
społecznych.
3. Uczestnictwo w społecznym rozwoju środowisk lokalnych.
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§7
Dla realizacji tych celów Towarzystwo:
1. Inspiruje i wspiera działalność placówek oświatowo - wychowawczych i
opiekuńczych, w tym finansowanych ze środków publicznych.
2. Organizuje i prowadzi własne placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których działania są zbliżone do
działalności Towarzystwa.
4. Prowadzi działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą, w tym:
a. edukację artystyczną;
b. proekologiczną;
c. wydawniczą;
d. promocję i organizację wolontariatu;
e. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
5. Organizuje pomoc społeczną, w tym:
a. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób;
b. Działalność diagnostyczną i terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w
trudnej sytuacji życiowej;
c. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – wyrównywanie ich szans w
społeczeństwie,
d. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w celu przeciwdziałania
izolacji społecznej;
e. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
f. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn.
6. Tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w
dziedzinie oświaty i wychowania.
7. Organizuje działania mające na celu propagowanie kultury, sztuki, ochronę dóbr
kultury i tradycji, w tym:
a. Rozwój świadomości kulturowej i obywatelskiej;
b. Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
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c. Prowadzenie galerii, organizowanie wystaw.
8. (skreślony).
9. Propaguje ochronę i promocję zdrowia, w tym:
a. Szeroko rozumianą ochronę i promocję zdrowia psychicznego i fizycznego
dzieci, młodzieży i dorosłych;
b. Działalność w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień;
c. Różnorodne metody terapeutyczne.
10. Rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych.

ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych;
2. wspierających;
3. honorowych.

§9
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna-pełnoletnia, obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub poza nią.

§10
Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego prawa wyborczego Towarzystwa;
2. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa.

§12
Obowiązkiem członków zwyczajnych Towarzystwa jest:
1. postępowanie zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa;
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2. branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa;
3. opłacanie składek członkowskich.

§13.
Członkostwo wygasa na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek przez okres
roku, po uprzednim upomnieniu,
3. utraty osobowości prawnej członka wspierającego; osoby prawnej,
4. utraty zdolności do czynności prawnych.

§14
Od Uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
w terminie 30 dni od daty powiadomienia o skreśleniu.

,

§15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna (obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
mieszkający na jej terytorium lub poza nim) lub osoba prawna (z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub poza nim), która zadeklaruje na rzecz Towarzystwa pomoc
finansową lub rzeczową.
2. Członkiem wspierającym - osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem
swojego przedstawiciela.
3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.

§16
Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§17
Godność członka honorowego następuje Uchwałą Walnego Zebrania Towarzystwa.

§18
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Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z
obowiązku płacenia składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV - WŁADZE TOWARZYSTWA

§19
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§20
Walne Zebranie Towarzystwa.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa raz w roku dla przyjęcia
sprawozdania Zarządu oraz raz na trzy lata dla dokonania wyboru władz Towarzystwa i
ustalenia kierunków działania na okres kadencji. Walne Zebranie Towarzystwa dokonuje
wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa zostaje zwołane:
a) z inicjatywy Zarządu Towarzystwa,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 14 dni od złożenia
podania.

§22
1. Termin i miejsce oraz porządek dzienny Walnego Zebrania należy podać do wiadomości
wszystkim członkom przynajmniej na 7 dni wcześniej.
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2. Porządek dzienny Walnego Zebrania powinien obejmować:
a) otwarcie zebrania, w tym wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego i sekretarz, uchwalenie porządku obrad,
b) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
c) sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
d) dyskusję nad sprawozdaniem i podjęcie uchwał.
3. Jeżeli walne Zebranie dokonuje również wyborów, to porządek dzienny - poza punktami
wymienionymi w ust. 2 - powinien zawierać punkty:
e). wybory, w tym ustalenie list wyborczych, wybór komisji skrutacyjnej i głosowanie, a w
przypadku wyborów Zarządu Towarzystwa w ust. 2 - punkt:
f) należy przewidzieć udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§23
1. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli prezydium zebrania stwierdzi, iż zebranie zostało
zwołane zgonie z §22 rozdziału IV niniejszego statutu, pod warunkiem, że na zebranie
przybyło co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
3. Walne Zebranie Towarzystwa podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, natomiast
wyboru

władz Towarzystwa dokonuje w głosowaniu tajnym.

§24
ZARZĄD TOWARZYSTWA
1. Zarząd Towarzystwa kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa w okresie między walnymi
zebraniami i ponosi za nią odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Towarzystwa.
2. Zarząd Towarzystwa składa się 4 - 6 członków wybranych przez Walne Zebranie
Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza
i skarbnika. Zarząd Towarzystwa może uzupełnić skład drogą kooptacji nowych członków w
miejsce ustępujących, w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby wybranych przez Walne
Zebranie członków Zarządu Towarzystwa.
3. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
a) zwoływanie Walnego Zebrania;
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz kierowanie całokształtem działalności
Towarzystwa;
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c) uchwalanie planów działalności programowej oraz finansowej;
d) zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
Towarzystwa;
f) reprezentowanie i działanie w imieniu Towarzystwa, składanie oświadczeń woli,
podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań oraz udzielanie pełnomocnictw;
g) ustalenie wynagrodzeń pracowników Towarzystwa;
h) uruchamianie przedsięwzięć Statutowych;
i) składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa Walnemu Zebraniu;
j) podejmowanie

uchwał

w

sprawie

przyjmowania

oraz

wykluczania

członków

Towarzystwa, prowadzenie ewidencji członków i kontroli deklaracji członkowskich, stałe
ich aktualizowanie, zbieranie składek członkowskich;
k) ustalanie termin wpłat wpisowego oraz składek członkowskich, a w szczególnych
wypadkach zwalnianie z tych opłat;
l) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych.

§25
1. Zebranie Zarządu Towarzystwa powinny odbywać się w miarę potrzeby - nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały podejmowane przez Zarząd Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów, rozstrzyga
głos prezesa Zarządu.
3. Udział w zebraniach i pracach Zarządu Towarzystwa stanowi obowiązek regulaminowy
członków Zarządu.

§26
1. Członkowie Zarządu dokonują między sobą podziału zadań, w ramach którego
poszczególne osoby sprawują czynności im zlecone, a w szczególności:
a) prezes: kieruje całokształtem działalności Towarzystwa,

czuwa

nad

czynnościami pozostałych członków Zarządu i realizacją planów pracy Towarzystwa,
podpisuje z

sekretarzem lub skarbnikiem korespondencję Towarzystwa

b) wiceprezes: sprawuje czynności prezesa w czasie jego nieobecności, a także
bieżąco wspomaga przedsięwzięcia prezesa
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c) sekretarz: redaguje i przechowuje korespondencję Towarzystwa, podpisuje wraz z
prezesem

pisma

wychodzące,

prowadzi

„książkę

pracy

Towarzystwa”,

sprawozdawczość Towarzystwa oraz wykonuje inne czynności zlecone przez
Zarząd.
d) skarbnik: zbiera składki członkowskie i rozlicza je, prowadzi ewidencję wypłat i
wpłat kasowych oraz bankowych, reguluje wszystkie rachunki zgodnie z uchwałami
Zarządu Towarzystwa i zatwierdzonym preliminarzem, podpisuje wraz z prezesem
wszystkie dokumenty dotyczące spraw finansowych, nadzoruje i czuwa wraz z
prezesem Towarzystwa nad należytym

zabezpieczeniem majątku własnego i

powierzonego Towarzystwu.
2. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez sekretarza lub skarbnika, czynności ich
wykonują upoważnieni przez Zarząd Towarzystwa członkowie Zarządu.
3. Każdy członek Zarządu powinien mieć przydzielone konkretne zadania.

§27
KOMISJA REWIZYJNA TOWARZYSTWA
1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3-5 członków wybranych na Walnym
Zebraniu Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) nie mogą być w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej;
c) nie mogą pełnić innej funkcji we władzach Towarzystwa;
d) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie określone odrębnymi przepisami.
4. Członkowie komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa, z głosem
doradczym.
5. Członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:
a) ustania członkostwa w Towarzystwie;
b) zrzeczenia się funkcji.
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6. Do obowiązków i praw Komisji Rewizyjnej należy:
a) obowiązek nadzoru nad organami Towarzystwa w zakresie ich działalności, powziętych
uchwał, umów, regulaminów i innych aktów, celem wyeliminowania między innymi:
nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących decyzję, ich
krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych, zakupu na szczególnych
zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie,
wolontariusze lub pracownicy Towarzystwa oraz osoby im bliskie.
b) obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa;
c) obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli i żądanie wyjaśnień;
d) obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium dla Zarządu;
e) obowiązek składania sprawozdań na Walnym Zebraniu;
f) prawo żądania od członków , pracowników, wolontariuszy oraz władz Towarzystwa
wszystkich

szczebli

złożenia

pisemnych

lub

ustnych

wyjaśnień

dotyczących

kontrolowanych spraw;
g) prawo zwołania posiedzenia Zarządu;
h) prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązania
się przez zarząd z jego statutowych obowiązków;
i) prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem.

ROZDZIAŁ VI - MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§28
1. Na majątek Towarzystwa składają się : nieruchomości ruchomości.
2. Źródłami powstania dochodu Towarzystwa są:
a) składki;
b) dotacje, subwencje, granty i kontrakty;
c) darowizny, zapisy i spadki;
d) wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
e) wpływy działalności statutowej Towarzystw, dochody z majątku Towarzystwa;
f) środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz zbiórki publiczne;
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g) środki z funduszy publicznych.

§29
(skreślony)

ROZDZIAŁ VII - ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§30
1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania przyjętej
większością, co najmniej 2/3 głosów członków Towarzystwa.
2.Podejmujac uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
3.Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania przyjętej większością, co najmniej 2/3
głosów uprawnionych członków Towarzystwa.
4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
stowarzyszeniach i ustawy o działalności Pożytku Publicznego i wolontariacie.

§31
Likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu wyznaczeniu na ostatnim Walnym
Zebraniu Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VIII - PRZEPISY KOŃCOWE

§32
1. Zarząd Towarzystwa posługuje się stemplem podłużnym o następującym brzmieniu:

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe
ul. Malczewskiego 22
58 - 309 Wałbrzych

2. Siedziba Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego znajduje się w Wałbrzychu, przy
ul. Malczewskiego 22.
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