
STATUT 
BRODNICKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
§ 1. 1. Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe zwane dalej „stowarzyszeniem” jest 
zarejestrowane w sądzie i posiada osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzi działalność 
odpłatną w następującym zakresie: 
1) wychowania przedszkolnego, 
2) szkolnictwa podstawowego, 
3) doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
4) pozaszkolnej edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych,  
5) wspomagania edukacji, 
6) opieki nad dziećmi, 
7) wspierania inicjatyw społecznych. 
§ 2. 1. Terenem działania stowarzyszenia jest miasto Brodnica. 
2. Siedziba władz stowarzyszenia mieści się w Brodnicy przy ul. Jagiellońskiej 8. 
§ 3. Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak według wzorów zatwierdzonych przez walne 
zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
§ 4. 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej jego członków. 
2. Do prowadzenia spraw statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

Rozdział II 
Cele i sposoby realizacji 

§ 5. Celem stowarzyszenia jest: 
1. Organizowanie różnych form aktywności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej) poprzez: 
a) inicjowanie i organizowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
(kursy, seminaria), 
b) wymianę doświadczeń zawodowych, 
c) prowadzenie działalności wydawniczej popularyzującej osiągnięcia pedagogiczne, 
d) organizowanie konkursów wyłaniających najaktywniejszych nauczycieli, 
e) wspieranie cyklu wdrażania programów autorskich oraz innowacyjnych rozwiązań 
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. 
2. Wspieranie inicjatyw w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej szkół i placówek 
oświatowych poprzez: 
a) upowszechnianie nowości w zakresie wyposażenia szkół, 
b) organizowanie konkursów na innowacyjne rozwiązania w zakresie funkcjonowania bazy 
oświatowej. 
3. Wspieranie działań rozszerzających pracę z uczniem zdolnym poprzez: 
a) wypracowanie systemu wyłaniania uczniów szczególnie uzdolnionych i organizowanie form 
skutecznego rozwoju uzdolnień, 
b) organizowanie obozów i wyjazdów do przodujących placówek w zakresie pracy z uczniem 
zdolnym. 
4. Popularyzacja osiągnięć pracy szkół w zakresie działań wychowawczych i opiekuńczych i 

kulturalnych poprzez: 
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a) współpracę z samorządami szkolnymi i upowszechnianie osiągnięć w ich działalności oraz 
organizowanie wymiany doświadczeń, 
b) organizowanie współpracy z radami rodziców, inicjowanie nowych form działalności i 
upowszechnianie najlepszych działań rodziców na rzecz szkoły, 
c) inicjowanie różnych form prezentacji dorobku artystycznego szkół oraz wyróżnianie 
osiągnięć w tym zakresie, 
d) współpracę z placówkami kultury w ramach przeglądów pracy pozalekcyjnej. 
4a. 1.Wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole i 
dorosłego życia. 
2. Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodzin 
najuboższych. 
5a. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 
6. Realizacja programów ekologicznych, zdrowotnych, profilaktycznych i poprawiających 
bezpieczeństwo w szkołach i przedszkolach. 
6a. Organizacja pomocy dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, w tym prowadzenie 
działań profilaktycznych i zadań z zakresu pomocy społecznej. 
6b. Promocja i upowszechnianie osiągnięć w środowisku lokalnym i poza nim. 
7. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych. 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 6. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na; 
1) zwyczajnych; 
2) wspierających 
§ 7.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, 
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, która zgłosiła swój udział 
w pracy stowarzyszenia. 
2. Członkiem wspierającym może być zarówno osoba prawna, jak i fizyczna. 
3. Przyjmowanie członków zwyczajnych stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej 
deklaracji i uchwały zarządu. 
§ 8. Członkom zwyczajnym przysługuje: 
1. Bierne i czynne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia. 
2. Prawo zwracania się do władz stowarzyszenia w sprawach indywidualnych dotyczących 

stowarzyszenia, 
3. Korzystania z opieki i świadczeń uchwalonych przez stowarzyszenie. 
§ 9. Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 
1. Przestrzeganie postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa. 
2. Aktywny udział w działalności stowarzyszenia. 
3. Regularne opłacanie składek członkowskich. 
4. Dbanie o dobre imię stowarzyszenia oraz przyczynianie się do wzrostu, roli  

i znaczenia stowarzyszenia. 
§ 10. Prawa i obowiązki określone w § 8 i § 9 nie przysługują członkom wspierającym. 
§ 11. 1. Członkostwo stowarzyszenia ustaje w skutek: 
a) dobrowolnego wystąpienia, 
b) skreślenia z listy członków, 
c) wykluczenia. 
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2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nie uczestniczenia w działalności 
stowarzyszenia lub nieusprawiedliwionego zalegania w płaceniu składek członkowskich przez 
co najmniej 6 miesięcy. 
3. Wykluczenie ze stowarzyszenia następuje w razie; 
a) naruszenia postanowień statutu i uchwała władz stowarzyszenia, 
b)pozbawienia praw publicznych. 
4. Uchwałę o skreśleniu bądź wykluczeniu z szeregów stowarzyszenia podejmuje zarząd 
stowarzyszenia. 
5. Od uchwały o skreśleniu bądź wykluczeniu przysługuje odwołanie do walnego zebrania 
członków w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.  

Rozdział IV 
Władze stowarzyszenia 

§ 12. Władzami stowarzyszenia są: 
a) walne zebranie członków, 
b) zarząd stowarzyszenia, 
c) komisja rewizyjna. 
§ 13. 1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa cztery lata. 
2. Wybór wszystkich władz stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów. 
§ 14. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. 
1. Walne zebranie członków zwołuje zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub 
częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków komisji rewizyjnej, 
powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad co najmniej 14 dni 
przed terminem rozpoczęcia obrad. 
2. W walnym zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do 
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim może ono skutecznie obradować bez względu 
na liczbę uczestników. 
3. W walnym zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni stowarzyszenia, oraz z głosem 
doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście. 
4. Do kompetencji walnego zebrania należy: 
a) uchwalanie programu działania stowarzyszenia, 
b) uchwalanie porządku dziennego i regulaminu walnego zebrania, 
c) udzielanie na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium ustępującemu zarządowi, 
d) wybieranie zarządu i komisji rewizyjnej, 
e) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania stowarzyszenia, 
f) rozpatrywanie odwołań od uchwała zarządu wniesionych przez członków stowarzyszenia, 
g) rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność zarządu, 
h) ustalanie wysokości składek członkowskich. 
5. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. 
6. Zmiana statutu, odwołanie prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz rozwiązanie 
stowarzyszenia wymaga większości 50% puls 1 glos przy odrębności połowy członków 
stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie. 
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
§ 15. 1. Zarząd stowarzyszenia składa się z 5 członków wybieranych przez walne zebranie. 
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i dwóch członków. 
3. Prezesa powołuje i odwołuje walne zebranie. 
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 
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5. Do kompetencji zarządu należy: 
a) przyjmowanie nowych członków, 
b) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
c) kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia, 
d) zwoływanie walnego zebrania członków, 
e) ustalanie zasad zwalniania z płacenia składek członkowskich. 
§ 16. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez walne zebranie członków. 
1. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy: 
a) kontrola bieżącej działalności stowarzyszenia, 
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na walnym zebraniu, 
c)  występowanie w wnioskiem o zwołanie walnego zebrania. 
2. Komisja rewizyjna kontroluje i ocenia co najmniej raz w roku całokształt działalności, ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 
3. Komisja rewizyjna ze swej działalności składa sprawozdanie walnemu zebraniu członków. 

Rozdział V 
Majątek i fundusze stowarzyszenia 

§ 17. 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz 
ofiarności publicznej. 
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, 
spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 
2a. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w  odrębnych 
przepisach. 
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad 
określonych w odrębnych przepisach. 
4. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie 
może być przeznaczony do podziału między jego członków.  
5. Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 
upoważniony jest prezes zarządu i członek bądź dwóch członków zarządu łącznie. 
6. Działalność Stowarzyszenia wyodrębniona jako działalność pożytku publicznego 
prowadzona jest w formie odpłatnej, z tym że dochody z działalności przeznaczone są 
wyłącznie na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych. 
7. Stowarzyszenie nie może: 
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem swoim członkom, 
członkom organów lub pracownikom oraz osobom, 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” 
2) przekazywać swojego majątku na rzecz 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, 
8. Niedopuszczalne jest: 
1)  wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia przez członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  
2) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 
osób bliskich. 
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Rozdział VI 
Rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 18. 1.Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały walnego zebrania lub w innych 
przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia walne zebranie określa sposób jego 
likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia. 
3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia. 

 
 
Tekst jednolity statutu przyjęty Uchwałą nr 1/2021 Walnego Zebrania Członków 
Brodnickiego Stowarzyszenia Oświatowego w dniu 29 czerwca 2021 r.  

 

 
 


