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STATUT  

Stowarzyszenia „Towarzystwo Oświatowe Narewska” 

z siedzibą w Białymstoku  

 

ROZDZIAŁ l  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe Narewska” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 

organizacją zrzeszającą osoby fizyczne zainteresowane rozwojem oświaty.   

2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Białystok. 

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności 
Województwo Podlaskie. 

4. Stowarzyszenie podejmuje działania w szczególności na rzecz edukacji i wychowania dzieci i 
młodzieży. 

5. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

§ 2 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do stosownych rejestrów, celem 
uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. 

§ 3 

Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Ustawą Prawo o 
Stowarzyszeniach, Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niniejszym 
statutem oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi. 

§ 4 

Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnopolskich związków 
stowarzyszeń i związków oraz federacji. W realizacji celów Stowarzyszenie może współpracować z 
organami administracji publicznej, klubami i innymi organizacjami w kraju i za granicą. 

§ 5 

1. Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw oraz odznak i znaczków organizacyjnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzonymi przez Zarząd. 

2. Stowarzyszenie może używać w swej nazwie logo lub nazw firm sponsorów. 

3. Stowarzyszenie może wydawać biuletyn i inne materiały reklamowe. 

§ 6 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków oraz wolontariuszy. 
Do prowadzenia działalności może zatrudniać wykwalifikowanych pracowników.  

2. Działalność Stowarzyszenia obejmująca działalność pożytku publicznego może być prowadzona 
jako działalność nieodpłatna lub odpłatna. 

§7 

Zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 



2 

 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie będzie bezpośrednio wynikało ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ 2  

Cele i środki działania 

§ 8 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, w 

szczególności:   

1) wszechstronny rozwój oświaty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności 

Województwa Podlaskiego i Miasta Białegostoku poprzez podejmowanie i wspieranie 

wszelkich możliwych działań oraz inicjatyw, w tym w szczególności zakładanie i prowadzenie 

przedszkoli, szkół każdego rodzaju i innych placówek oświatowych, 

2) likwidacja nierówności w dostępie do edukacji oraz wzbogacenie możliwości edukacji dzieci, 

młodzieży i dorosłych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności Województwa 

Podlaskiego i Miasta Białegostoku poprzez zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół 

każdego rodzaju i innych placówek oświatowych, 

3) wspieranie wychowania dzieci oraz młodzieży, 

4) prowadzenie przedszkoli, szkół każdego rodzaju i innych placówek oświatowych w sposób 

umożliwiający najpełniejsze wykorzystanie potencjału dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) zakładanie i prowadzenie szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo-

wychowawczych, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, zwanych dalej 
Szkołami, 

2) sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z 
działalności pożytku publicznego,  

3) sprzedaż przedmiotów, darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego, 
4) organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, a także prowadzenie działalności 

na rzecz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
5) realizowanie powierzonych w drodze zlecenia, przez organy administracji publicznej, zadań 

publicznych, 

6) możliwe prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; dochód z działalności gospodarczej służy 
wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między 
członków Stowarzyszenia, 

7) pozyskiwanie środków od sponsorów z przeznaczeniem na działalność statutową, 

8) współdziałanie ze szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności organami 
Miasta Białystok, innych gmin województwa podlaskiego, a także Samorządem Województwa 
Podlaskiego, 

9) współpracę z podobnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. 

 



3 

 

ROZDZIAŁ 3 

Członkostwo 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) członków – założycieli, 
2) członków zwyczajnych, 

3) członków wspierających. 

§ 11 

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby zdolne do czynności prawnych, 
niepozbawione praw publicznych, akceptujące cele statutowe Stowarzyszenia, w tym też osoby, o 
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, którzy złożą 
pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd. 

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz prawem wyborczym, 
2) zgłaszania propozycji i wniosków do Władz Stowarzyszenia, 
3) korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd, 

4) korzystanie z innych uprawnień określonych przez niniejszy statut lub Zarząd. 

§ 13 

Członkami – założycielami są członkowie Stowarzyszenia, którzy uchwalili niniejszy statut i zostali 
wpisani na listę założycieli złożoną przez Komitet Założycielski do sądu rejestrowego. Członkowie – 
założyciele mają te same prawa i obowiązki, co członkowie zwyczajni.  

§ 14  

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które zostaną przyjęte przez Zarząd 
Stowarzyszenia ze względu na wybitną działalność lub istotną pomoc finansową. Tytuł Członka 
wspierającego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

§ 15  

Członkowie wspierający mają prawo do: 

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym, 

2) uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, jeżeli zadeklarują taką potrzebę, 

3) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

4) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§  16  

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy: 
1) czynne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia, 
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
3) godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
4) opłacanie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie 

Członków, 
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5) popieranie i realizacja celów Stowarzyszenia, 
6) przyczynianie się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia. 

§ 17 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez: 
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, 
2) śmierć członka, 
3) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku: 

a. śmierci członka, 
b. utraty któregokolwiek z kryteriów członkostwa, 

4) wykluczenie   członka   ze   Stowarzyszeniu   uchwałą   Walnego   Zebrania   Członków,   
w szczególności w przypadku: 

a. działania członka na szkodę Stowarzyszenia, 
b. rażącego naruszenia postanowień statutu lub regulaminów, 
c. uporczywego nieuczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia przez  

okres jednego roku. 

ROZDZIAŁ 4  

Władze Stowarzyszenia 

§ 18  

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w 
zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków. 

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków chyba, że dalsze postanowienia statutu 
stanowią inaczej. 

4. Członkowie Stowarzyszenia pozostający ze Szkołą prowadzoną przez Stowarzyszenie w stosunku 
pracy nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem postanowień §  
21 ust. 1. 

5. Funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pełnione są nieodpłatnie, bez prawa 
do wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z ich pełnieniem. 
 

§ 19 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter 
zebrania zwyczajnego lub nadzwyczajnego. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w terminie 
sześciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia: 

a) z własnej inicjatywy; 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, z uwzględnieniem prawa Komisji Rewizyjnej z § 24 ust. 6; 

c) na wniosek 1/4 ogółu członków Stowarzyszenia. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno zostać zwołane nie później niż w ciągu 14 dni 

od dnia złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być także zwołane przez Komisję Rewizyjną w celu 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku, gdy liczba członków Zarządu spadła 
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poniżej minimalnej wymaganej statutem. 
6. Członek Stowarzyszenia uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków osobiście lub przez swego 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone również innym członkom Stowarzyszenia. 
7. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków Stowarzyszenia o miejscu, terminie i porządku 

obrad Walnego Zebrania Członków za pomocą listów poleconych, środków komunikacji 
elektronicznej lub w inny sposób pozwalający na uzyskanie potwierdzenia odbioru.  

8. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków są podejmowane w sposób jawny, 
chyba że  Walne Zebranie Członków podejmie uchwałę o tajności głosowania.  

§ 20 

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1) zatwierdzenie programu działania przygotowanego przez Zarząd; 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym zatwierdzanie 
sprawozdań finansowych sporządzanych przez Zarząd 

3) uchwalenie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla członków Zarządu 
Stowarzyszenia; 

4) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia; 
6) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania 

Członków. 

§ 21 

1. Zarząd składa się z od jednego do dziewięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie 
Członków, w tym jednego przedstawiciela nauczycieli. W przypadku Zarządu wieloosobowego 

Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu. 

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który organizuje również posiedzenia Zarządu. 

3. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb - nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Prezes Zarządu 

zwołuje posiedzenia wysyłając zawiadomienia do członków Zarządu na co najmniej 7 dni przed 

planowanym terminem posiedzenia. 

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co 

najmniej połowy członków Zarządu z ogólnej liczby członków Zarządu, w tym Prezesa. Przy 

równowadze głosów decyduje głos Prezesa. 

5. W przypadku Zarządu wieloosobowego Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz dwóch członków 

Zarządu, działających łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego -  Prezes Zarządu działający 

jednoosobowo. 

6. Zarząd powoływany jest na trzyletnią kadencję. Poszczególni członkowie Zarządu, jak też Zarząd w 

całości, może być odwołany przed upływem kadencji jedynie przez Walne Zebranie Członków. Walne 

Zebranie Członków może powołać poszczególnych członków Zarządu w trakcie trwania kadencji. W 

tym przypadku mandat członka Zarządu powołanego w toku trwania kadencji wygasa wraz z upływem 

kadencji danego Zarządu. 

§ 22 

1. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach 

pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c) przyjmowanie i skreślanie członków z listy, 

d) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych, 

sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności,  

e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
f) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Stowarzyszenia,  
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g) sporządzanie innych sprawozdań, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawa, 
h) podejmowanie innych działań, niezastrzeżonych innym organom Stowarzyszenia. 

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 
Sprawami zwykłego zarządu są w szczególności sprawy, których wartość zobowiązań nie przekracza 
jednorazowo 15.000 zł. 

§ 23 

1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie 
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób narusza 
przepisy prawa.  

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Komisja 
Rewizyjna bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania, w głosowaniu tajnym lub jawnym. 

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania 
Członków, w terminie 30 dni od doręczenia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. Odwołanie 
rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, które podejmuje decyzję 
ostateczną. 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym i nadzorującym całokształt działalności 
Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zebranie 
Członków. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być: 
1) jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej w związku z zatrudnieniem, 
2) skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 

5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. 

6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, 

b) wyrażanie zgody na działania Zarządu określone w § 27, 
c) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Zarządu; 

niezastosowanie się do zaleceń uprawnia Komisję Rewizyjną do podjęcia kroków w sprawie 
pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych naruszeń, 

d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz 
wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom Zarządu, 

e) zgłaszanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć 
Zarządu, jeżeli mogłyby one spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia, 

f) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z 
wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia działań niezgodnych z 
prawem lub statutem bądź naruszeniem istotnych interesów Stowarzyszenia; Komisja 
Rewizyjna ma prawo samodzielnie zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, gdy 
Zarząd nie uwzględni wniosku Komisji w tej sprawie, a także w innych wypadkach przewidzianych 
w statucie. 

§ 25 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, 

jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem. 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje 

Walne Zebranie Członków. 

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo złożyć wniosek o ponowne 
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rozpoznanie sprawy do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od doręczenia uchwały 

o odwołaniu lub zawieszeniu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu 

Członków, które podejmuje decyzję ostateczną. 
4. Komisja Rewizyjna powoływana jest na trzyletnią kadencję. Poszczególni członkowie Komisji 

Rewizyjnej, jak też Komisja Rewizyjna w całości, może być odwołana przed upływem kadencji 
jedynie przez Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może powołać 
poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji. W tym przypadku 
mandat członka Komisji Rewizyjnej powołanego w toku trwania kadencji wygasa wraz z 
upływem kadencji danej Komisji Rewizyjnej. 

 

ROZDZIAŁ 5  

Majątek i fundusze 

§ 26 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się w szczególności: 

a) składki członkowskie, 
b) darowizny i zapisy, 

c) dotacje samorządowe, państwowe, 
d) dotacje na zadania zlecone, 

e) dochody z majątku, 

f) dochody z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej. 

 

§ 27 

W sprawach nabywania praw i zaciągania zobowiązań, w których wartość przekracza 50.000 złotych 
wymagana jest uprzednia uchwała Komisji Rewizyjnej. 

§ 28 

Wysokość oraz wszelkie zasady poboru składek uchwala Walne Zebranie Członków. Pobór składki 
uchwala się jedynie raz do roku. Składki członkowskie płacą wszyscy członkowie za wyjątkiem 
członków wspierających oraz osób zwolnionych od opłacania składek uchwałą Walnego Zebrania 
Członków. 

 
ROZDZIAŁ 6  

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 29 

1. Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

2. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego w zdaniu pierwszym quorum, Walne Zebranie 
Członków może podjąć uchwałę na kolejnym terminie Walnego Zebrania Członków zwołanym 
nie wcześniej niż po upływie 30 minut od terminu pierwszego Walnego Zebrania Członków, 
przy czym uchwała o zmianie statutu zapada w takiej sytuacji bezwzględną większością głosów 
bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. 
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§ 30 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony 
majątek Stowarzyszenia. 

3. Likwidatorami Stowarzyszenia stają się członkowie jego Zarządu. 

 

 

Niniejszy tekst jednolity statutu został 

sporządzony w Białymstoku w dniu  4 

kwietnia 2016 r. przez Członków 

Komitetu Założycielskiego 

Stowarzyszenia: 

 

1) Marię Kaczmarek - _______________________________, 

2) Katarzynę Zuzannę Zadykowicz – Sokół - _______________________________, 

3) Andrzeja Kryszenia - _______________________________, 

 

 


