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STATUT 
 

Towarzystwa Przyjaciół Szkół Społecznych 101  

w Olsztynie 

 

 

 
Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone  

Uchwałami  nr 1 z dnia 10.10.2008r., nr 1 z dnia 8.10.2011r., nr 1 z dnia 

01.10.2015r., nr 2 z dnia 01.10.2015r.  
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Rozdział I – Przepisy ogólne 

 

§1 

 

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych 101 w Olsztynie, zwane dalej 

Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem  

o celach niezarobkowych, zmierzającym w różnych formach prowadzić 

działalność na rzecz wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

 

§2 

Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach  

i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§3 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,  

a siedzibą władz miasto Olsztyn. 

 

§4 

Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej pracy członków.  

Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudnić pracowników. 

 

§5 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 

Towarzystwa służy realizacji celów statutowych. 

 

Rozdział II – Cele i formy działania 

 

§6 

Celem Towarzystwa jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży, 

poprzez wyzwalanie inicjatyw społecznych dotyczących nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania. 
 

§7 

Dla realizacji tego celu Towarzystwo: 

1. Inspiruje i wspiera działalność placówek oświatowo-wychowawczych  

i opiekuńczych, a w szczególności finansowanych ze środków 

społecznych. 

2. Organizuje i prowadzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, własne 

placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze: 

 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 101 w Olsztynie  

 Społeczne Gimnazjum nr 101 w Olsztynie. 
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3. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania  

są zbliżone do celów Towarzystwa. 

4. Popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania, np. poprzez 

konferencje, kursy i odczyty. 

5. Prowadzi poradnictwo dla nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie 

funkcjonowania systemu szkolnego, bądź tworzenie jego nowych form  

w obrębie obowiązujących przepisów. 

6. Tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac 

podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania. 

7. Wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie medycyny szkolnej. 

8. Zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty  

i wychowania. 

9. Rozwija inne formy działalności służące wzbogacaniu możliwości 

edukacyjnych. 

10.  Podejmuje działania w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu,  

w szczególności w zakresie: 

a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

b) wypoczynku dzieci i młodzieży, 

c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

d) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, 

e) turystyki i krajoznawstwa, 

f) promocji i organizacji wolontariatu, 

g) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

h) działalności charytatywnej, 

i) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

j) ochrony i promocji zdrowia, 

k) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych. 

 

§7
1 

Działania, o których mowa w §7 ust. 10 lit. a i b są działaniami odpłatnymi,  

zaś działania, o których mowa w §7 ust. 10 lit. c – k są działaniami  

nieodpłatnymi. 

 

§7
2
 

W ramach prowadzonej działalności Stowarzyszenia zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub 

pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 
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pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu 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”; 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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;  

c) 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 z celu statutowego; 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub  

po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§8 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

a) zwyczajnych 

b) wspierających 

c) honorowych. 

 

§9 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być rodzic lub opiekun dziecka 

– ucznia szkoły. 

2. Celem uzyskania członkostwa należy: 

a) złożyć pisemną deklarację: 

 przystąpienia do Towarzystwa, 

 akceptacji celów Towarzystwa i czynnego uczestniczenia 

 w ich realizacji, 

 opłacania składek członkowskich, 

b) wpłacić wpisowe. 

 

§10 

Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu. 

 

§11 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. biernego i czynnego prawa wyborczego Towarzystwa, 
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2. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa, 

3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa. 

 

§12 

Obowiązkiem członków zwyczajnych jest: 

1. postępowanie zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami 

Towarzystwa, 

2. branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa, 

3. opłacanie składek członkowskich. 

 

§13 

Członkostwo wygasa wskutek: 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie lub drogą 

elektroniczną, 

2. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek przez  

co najmniej 6 miesięcy,  po uprzednim upomnieniu, 

3. skreślenia uchwałą Zarządu w razie braku spełnienia na koniec roku 

szkolnego przesłanki członkostwa w Towarzystwie, o której mowa  

w § 9 ust. 1, 

4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, 

5. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

§14 

Od uchwały Zarządu w podmiocie skreślenia przysługuje odwołanie  

do Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

§15 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która 

zdeklaruje na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. 

2. Członek wspierający – 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 

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków 

Towarzystwa na wniosek Zarządu. 

2. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków 

Towarzystwa na wniosek Zarządu. 
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§18 

Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto  

jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

 

Rozdział IV – Władze Towarzystwa 

 

§19 

Władzami Towarzystwa są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

4. Sąd Koleżeński 

 

§20 

1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa dwa lata, a ich wybór odbywa 

się w głosowaniu tajnym. Do władz Towarzystwa nie mogą kandydować 

członkowie Towarzystwa związani ze szkołą stosunkiem pracy lub umowy 

zlecenia. 

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje najpóźniej w ciągu 

dwóch tygodni od dnia wyboru. 

 

§21 

O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich 

władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  

co najmniej połowy członków. 

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

 

§22 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władza Towarzystwa i może 

być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz 

w roku w terminie do dnia 31 października. 

 

§23 

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym 

członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa, zaś z głosem doradczym 

członkowie wspierający i zaproszeni goście. 

2. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Członków zawiadamia się 

członków z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
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3. Walne Zgromadzenie Członków jest władne podejmowania uchwał  

w I terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych  

do głosowania, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych. 

4. W przypadku braku quorum w I terminie Zarząd wyznacza II termin 

 nie wcześniej niż 15 minut po I terminie. 

 

§24 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 

Koleżeńskiego, 

2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 

3. wybór i odwołanie  Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 

Towarzystwa, 

4. określanie podstawowych wytycznych do programu działania 

Towarzystwa, 

5. uchwalanie zmian statutu, 

6. uchwalanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego, 

7. podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem 

obrad, 

8. ustalanie wysokości składek, 

9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa, 

10.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreślenie z listy członków, 

11.  rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 

12.  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa, 

13.  wyrażanie zgody na zbywanie nieruchomości przez Zarząd oraz 

obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
 

§25 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym 

czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy 

Zarządu albo na wniosek 10% ogólnej liczby członków Towarzystwa, albo 

na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez 

Zarząd i odbywa się w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. 

Przedmiotem obrad mogą być jedynie zagadnienia, zawarte we wniosku  

o zwołanie Zgromadzenia. 

 

§ 25
1 

1. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w terminach 
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określonych w statucie, wówczas organem uprawnionym do zwołania 

Walnego Zgromadzenia jest Komisja Rewizyjna. 
 

 

ZARZĄD 

 

§26 

1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera członków Zarządu w liczbie  

od 5 do 9. 

2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona: 

a) prezesa 

b) dwóch wiceprezesów  

c) sekretarza  

d) skarbnika 

3. W czasie kadencji zmiany składu Zarządu odbywają się na wniosek członka 

Towarzystwa i wymagają uchwały Zarządu. 

 

§27 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. określanie kierunków działalności Towarzystwa na podstawie uchwał  

i postanowień Walnego Zgromadzenia Członków, 

2. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa, 

3. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 

4. powoływanie i rozwiązanie komisji, zespołów i sekcji w celu 

wykonywania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru  

i uchwalanie regulaminów ich działalności, 

5. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków 

Towarzystwa, 

6. określanie potrzeb finansowych, zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań 

budżetowych oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa  

i dysponowanie jego funduszami, 

7. podejmowanie uchwał o nabyciu i zbywaniu nieruchomości, 

8. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków z działalności 

Zarządu. 

 

§28 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na trzy miesiące. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  

co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. 

3. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składają co najmniej trzej 

członkowie zarządu, w tym  Prezes lub jeden z wiceprezesów 
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KOMISJA REWIZYJNA 

 

§29 

Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa. 

 

 

§30 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej 

i gospodarki finansowej Towarzystwa pod względem celowości, 

rzetelności i gospodarności, 

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z 

przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień, 

3. przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu 

Zgromadzeniu Członków, 

4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

 

§31 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne 

Zgromadzenie Członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego 

grona przewodniczącego i sekretarza. 

 

§32 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Towarzystwa. 

 

§33 

Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków. 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI 

 

§34 

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybranych przez Walne 

Zgromadzenie Członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają  

ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza. 

 

§35 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie 

spraw członków Towarzystwa w zakresie: 

1. niedopełnienia przez członków Towarzystwa obowiązków wynikających 

ze statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz działanie na szkodę 

Towarzystwa, 
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2. sporów powstałych między członkami Towarzystwa na tle praw  

i obowiązków wynikających z ich przynależności do Towarzystwa. 

 

§36 

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 

a) upomnienie 

b) nagana 

c) wykluczenie z Towarzystwa. 

 

§37 

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia,  

za pośrednictwem Zarządu. 

 

§38 

Szczegółowy zakres i tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków. 

 

Rozdział V – Majątek i fundusze 

 

§39 

Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§40 

Na fundusze składają się: 

a) składki członkowskie 

b) dochody z nieruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa 

c) dotacje i subwencje 

d) darowizny i zapisy 

e) wpływy z działalności statutowej 

f) dochody z działalności gospodarczej. 

 

§41 

1. Wszelkie dokumenty wiążące Towarzystwo pod względem finansowym oraz 

dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałowego i dokumenty  

o charakterze rozliczeniowym kredytowym podpisują w imieniu 

Towarzystwa dwie osoby: prezes lub sekretarz Zarządu oraz skarbnik. 

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

Zarząd. 
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Rozdział VI – Zmiany Statutu i rozwiązanie stowarzyszenia 

 

§42 

Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków, 

większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków  

Towarzystwa. 
 

§43 

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków powziętej większością co najmniej 3/4 głosów, przy 

obecności co najmniej 2/3 członków Towarzystwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 


