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Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§1 

Łódzkie Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza 

osoby fizyczne pragnące prowadzić w różnych formach działalność na rzecz rozszerzenia 

i zróżnicowania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie w swej 

działalności kieruje się zasadami etyki Kościoła katolickiego, w szczególności 

poszanowaniem naturalnie przynależnej jednostce ludzkiej wolności sumienia, wyznania 

i poglądów. 

§2 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo 

o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i posiada 

osobowość prawną. 

§3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo łódzkie, a siedzibą władz naczelnych 

Łódź. 

§4 

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci Kół Terenowych 

i Autonomicznych Kół Terenowych. Autonomiczne Koła Terenowe posiadają osobowość 

prawną. Jeżeli w dalszej części Statutu używa się określenia Koło, oznacza to zarówno 

Koła Terenowe jak i Autonomiczne Koła Terenowe. 

§5 

Stowarzyszenie używa oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

§6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. 
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Rozdział II 

Cele i formy działania 

§7 

Celem Stowarzyszenia jest pobudzanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających 

do rozszerzenia i zróżnicowania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

§8 

1. Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie: 
1) organizuje i prowadzi własne szkoły lub placówki 
2) współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do 

celów Stowarzyszenia 
3) tworzy fundacje 
4) wypowiada się w sprawach dotyczących oświaty i wychowania 
5) prowadzi działalność wydawniczą 
6) prowadzi działalność gospodarczą, której dochody służą realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia 
7) rozwija inne formy działalności, służące rozszerzaniu i zróżnicowaniu możliwości 

edukacyjnych dzieci i młodzieży. 
2. Szkoły i placówki prowadzone przez Stowarzyszenie są zarządzane przy bezpośrednim 

udziale organów społecznych. 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia,  

prawa i obowiązki 

§9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

- członków zwyczajnych 

- członków wspierających 

- członków honorowych. 

§10 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia. 
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§11 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która pragnie jedynie materialnie lub moralnie wspierać działalność 

Stowarzyszenia i deklaruje składkę członkowską. 

§12 

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów 

Stowarzyszenia. 

§13 

1. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego 
na wniosek Zarządu Koła. Członek zwyczajny przynależy organizacyjnie do jednego 
Koła. 

2. Przyjmowanie członków wspierających następuje w drodze uchwał Zarządu Głównego. 
Członek taki nie ma obowiązku przynależeć do Koła. 

3. Zarząd Główny może, w drodze uchwały odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego lub 
wspierającego. 

4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek 
Zarządu Głównego. 

§14 

1. Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka. 
2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek prawomocnego 

orzeczenia Naczelnego Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu. 
3. Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek: 

- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 

- niepłacenia przez okres I roku składek członkowskich, 

- utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

- prawomocnej uchwały Zarządu Głównego. 

§15 

Od uchwały Zarządu Głównego o odmowie przyjęcia na członka i o wykreśleniu oraz od 

orzeczenia Naczelnego Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo 

odwołania do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie miesiąca od daty pisemnego 

powiadomienia o uchwale. 

§16 

Godności członka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek 

Zarządu Głównego. 
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§17 

1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje: 
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, 
2) prawo głosowania na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Delegatów, 
3) prawo do wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności 

Stowarzyszenia, 
4) prawo do korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyłączeniem 
czynnego i biernego prawa wyborczego. 
Członkowie wspierający i honorowi mają nadto prawo do brania udziału z głosem 

doradczym w obradach pozostałych organów Stowarzyszenia. 

§18 

Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest aktywna działalność na rzecz celów 

Stowarzyszenia, postępowanie zgodnie ze Statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia, 

zasadami współżycia społecznego oraz opłacanie składek członkowskich. 

Rozdział IV 

Władze Naczelne Stowarzyszenia 

§19 

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 

- Walne Zgromadzenie Delegatów 

- Zarząd Główny 

- Naczelna Komisja Rewizyjna 

- Naczelny Sąd Koleżeński 

§20 

1. Władze naczelne Stowarzyszenia wybierane są na okres 2 lat w drodze tajnego 
głosowania z nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz naczelnych Stowarzyszenia i przejęcie 
spraw od dotychczasowych władz następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia 
ich wyboru. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji. 

§21 

1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członków władz naczelnych Stowarzyszenia w 
czasie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród 
niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. 
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2. W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Zarząd 
Główny powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższe Walne 
Zgromadzenie Delegatów dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia. 

3. W przypadku odwołania Prezesa Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Walne 
Zgromadzenie Delegatów, które go odwołało, dokonuje wyboru nowego Prezesa 
Stowarzyszenia. 

§22 

Poza wyjątkami określonymi w Statucie uchwały władz naczelnych Stowarzyszenia 

zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

Walne Zgromadzenie Delegatów 

§23 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
Jego posiedzenia mogą mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny co dwa lata jako 
zjazd sprawozdawczo-wyborczy. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może odbyć się w każdym czasie 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje 
Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej bądź na 
pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby delegatów lub 1/4 ogólnej liczby 
Zarządów Kół w ciągu 2 miesięcy od wniosku. 

§24 

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez Koła, 
2) z głosem doradczym członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni 

goście. 
2. Delegaci wybierani są na okres całej kadencji w liczbie 1 delegata na każdych 

rozpoczętych 3 członków Koła. 
3. O miejscu, terminie i porządku Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny 

powiadamia Zarządy Kół z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 
4. Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie 

regulamin obrad. 

§25 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 

1. ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji; 
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz 

Naczelnego Sądu Koleżeńskiego; 
3. udzielanie na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Głównemu; 
4. wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz naczelnych Stowarzyszenia; 
5. wybór i odwoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego; 
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6. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia; 
7. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich; 
8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia; 
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego oraz orzeczeń Naczelnego Sądu 

Koleżeńskiego; 
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
11. uchwalanie warunków, jakim powinny odpowiadać statuty szkół oraz placówek 

patronowanych przez Koła Terenowe; 
12. podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach. 

§26 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 

2. Nad innymi sprawami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może obradować 
i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych delegatów. 

§27 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu, 
odwołania przed upływem kadencji Prezesa Stowarzyszenia lub członków władz 
naczelnych Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności członka honorowego 
Stowarzyszenia podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 
delegatów. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia 
Delegatów podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów. 

Zarząd Główny 

§28 

1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz 6-8 członków 
wybieranych spośród członków Stowarzyszenia. Na swoim pierwszym posiedzeniu 
Zarząd Główny wybiera ze swego składu: 
- wiceprezesa 

- sekretarza 

- skarbnika. 

2. Autonomiczne Koło Terenowe powinno posiadać swojego przedstawiciela w Zarządzie 
Głównym. Zarząd Główny pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 

§29 

1. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia i Odpowiada za swoją pracę przed 
Walnym Zgromadzeniem Delegatów. 

2. Do zakresu działań Zarządu Głównego należy: 
1) realizacja kierunków działania Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne 

Zgromadzenie Delegatów; 
2) powoływanie i rozwiązywanie Kół oraz nadzorowanie ich działalności; 
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3) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonywania zadań 
statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich 
działalności; 

4) podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających 
Stowarzyszenia oraz wykreśleniu członka; 

5) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 
Stowarzyszenia; 

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
7) podejmowanie uchwał dotyczących przekształcenia Kół Terenowych 

w Autonomiczne Koła Terenowe oraz uchwał o rozwiązaniu Autonomicznych Kół 
Terenowych; 

8) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, 
opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych; 

9) zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych Kół; 
10) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości; 
11) podejmowanie uchwał o prowadzeniu działalności gospodarczej; 
12) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Delegatów z działalności Zarządu 

Głównego; 
13) zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Naczelnej 

Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego; 
14) zawieszanie lub uchylanie uchwał zarządów Kół w przypadku ich niezgodności  

z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia; 
15) zawieszanie w czynnościach Zarządów Kół, jeżeli ich działalność niezgodna jest  

z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia. 
W razie zawieszenia Zarządu Koła, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, 

który pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego zarządu przez Walne 

Zgromadzenie Członków Koła; 

16) powoływanie i likwidacja szkół lub placówek patronowanych przez Koła, nadawanie 
im statutów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru; 

17) zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów szkół lub placówek patronowanych przez Koła. 
Kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu; 

18) rozpatrywanie odwołań organów szkół lub placówek od decyzji Zarządu Kół, 
dotyczących działalności szkół lub placówek. 

3. Likwidacja szkoły lub placówki patronowanej przez Koło następuje na podstawie uchwał 
Zarządu Głównego w przypadku: 
1) złożenie przez Zarząd Koła wniosku o likwidację szkoły lub placówki; 
2) stwierdzenia, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami prawa, 

postanowieniami Statutu Stowarzyszenia lub uchwałami władz Stowarzyszenia bądź 
postanowieniami Statutu szkoły lub placówki. 

4. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt. 2 i 7 oraz w pkt. 
14, 15, 16 i 17 służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 
miesiąca od otrzymania uchwały Zarządu Głównego – za jego pośrednictwem. 

5. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt. 2 i 7 oraz 9, 12, 13 i 14 zapadają 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu 
Głównego. 
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§30 

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

Naczelna Komisja Rewizyjna 

§31 

1. Naczelna Komisja Rewizyjna jest Najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia. 
2. Naczelna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 

wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. 
3. Członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach 

Stowarzyszenia. 

§32 

Do zakresu działania Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej oraz 
gospodarki statutowej Stowarzyszenia; 

2. przeprowadzanie kontroli Kół; 
3. przedstawianie wniosków pokontrolnych; 
4. żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych; 
5. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego; 
6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań ze swojej działalności; 
7. ustalanie wytycznych do regulaminów Komisji Rewizyjnych Kół; 
8. przeprowadzenie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne 

Zgromadzenie Delegatów lub wnioskowanych przez Zarząd Główny. 

§33 

1. Naczelna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz 
Stowarzyszenia składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących 
kontrolowanych spraw. 

2. Tryb i formy działania Naczelnej Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią 
ustalony. 

§34 

Członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 

Głównego z głosem doradczym. 

Naczelny Sąd Koleżeński 

§35 

1. Naczelny Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 
wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. 
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2. Członkowie Naczelnego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach 
Stowarzyszenia. 

§36 

1. Do zakresu działania Naczelnego Sądu Koleżeńskiego należy: 
1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz Stowarzyszenia; 
2) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz 

między członkami a władzami Stowarzyszenia; 
3) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy Zarządami Kół oraz pomiędzy 

Zarządami Kół a Zarządem Głównym; 
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów. 

2. Naczelny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, 
władz Stowarzyszenia lub zainteresowanej strony. 

3. Tryb i formy działania Naczelnego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin przezeń 
ustalony. 

§37 

1. Naczelny Sąd Koleżeński może orzec wobec członka władz Stowarzyszenia 
o czasowym zawieszeniu go w pełnieniu funkcji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia 
sprawy. 

2. Naczelny Sąd Koleżeński stwierdzając w orzeczeniu naruszenie postanowień Statutu, 
uchwały władz Stowarzyszenia lub zasad współżycia społecznego może orzec 
następujące kary: 
1) upomnienie; 
2) naganę; 
3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres jednego roku; 
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

3. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie jednego roku od 
dopuszczenia się przez niego naruszenia, o którym mowa w ust. 2. 

§38 

Od orzeczenia Naczelnego Sądu Koleżeńskiego służy stronom prawo odwołania do 

Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

Odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od otrzymania orzeczenia Naczelnego Sądu 

Koleżeńskiego za pośrednictwem organu orzekającego. 

 

§39 

Członkowie Naczelnego Sądu Koleżeńskiego mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach 

władz Stowarzyszenia z głosem doradczym. 



Statut Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego 

 

Strona 12 z 17 

Rzecznik dyscyplinarny 

§40 

1. Rzecznik Dyscyplinarny wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 
2. Rzecznik Dyscyplinarny nie może pełnić  funkcji w innych władzach Stowarzyszenia. 

§41 

1. Zadaniem Rzecznika Dyscyplinarnego jest wszczynanie i prowadzenie postępowania 
dyscyplinarnego w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez członka 
Stowarzyszenia postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, zasad współżycia 
społecznego oraz kierowanie spraw do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. 

2. Tryb i formy działania Rzecznika Dyscyplinarnego określa regulamin przezeń ustalony. 

Rozdział V 

Terenowe jednostki organizacyjne 

§42 

1. Na wniosek grupy 5 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących 
już jego członkami Zarząd Główny w drodze uchwały może powołać na danym terenie 
Koło Terenowe Stowarzyszenia. 

2. Uchwała o odmowie powołania Koła Terenowego jest dostarczana wnioskodawcom na 
piśmie wraz z uzasadnieniem. 

3. Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu Koła Terenowego powinna być podjęta w 
ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku i zawierać określenie siedziby władz Koła 
Terenowego, terenu jego działalności i wskazywać osoby będące przedstawicielami 
Koła Terenowego do czasu wyboru pierwszych władz Koła. 

§43 

1. Na mocy uchwały Zarządu Głównego Koło Terenowe przekształca się w Autonomiczne 
Koło Terenowe po spełnieniu warunków określanych w ustępie 2. 

2. Warunkiem przekształcenia Koła Terenowego w Autonomiczne Koło Terenowe jest: 
1) patronowanie co najmniej jednej szkole lub placówce przez okres co najmniej  

6 miesięcy; 
2) stwierdzenie w wyniku kontroli Naczelnej Komisji Rewizyjnej, iż dotychczasowa 

działalność Koła Terenowego oraz patronowanych przez Koło Terenowe szkół lub 
placówek zgodne jest z obowiązującymi przepisami. 

§44 

1. Z wnioskiem o przekształcenie w Autonomiczne Koło Terenowe występuje Zarząd Koła 
Terenowego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła 
Terenowego. 

2. Zarząd Główny podejmuje stosowną uchwałę w terminie 3 miesięcy od daty wpłynięcia 
wniosku. 
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§45 

1. Z chwilą uzyskania osobowości prawnej Zarząd Autonomicznego Koła Terenowego 
przejmuje kompetencje Zarządu Głównego w zakresie: 
1) podejmowania uchwał o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego 

Stowarzyszenia oraz wykreśleniu członka Stowarzyszenia; 
2) zarządzanie majątkiem; 
3) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości; 
4) podejmowanie uchwał o prowadzeniu działalności gospodarczej przez Koło; 
5) powoływania i likwidowania szkół i placówek, nadawania im statutów oraz 

sprawowania nad nimi nadzoru; 
6) zatrudniania i zwalniania dyrektorów szkół lub placówek. 

2. Walne Zgromadzenie Członków Autonomicznego Koła Terenowego przejmuje 
kompetencje Walnego Zgromadzenia Delegatów związane z uchwalaniem warunków, 
jakim powinien odpowiadać Statut szkół lub placówek patronowanych przez 
Autonomiczne Koło Terenowe. 

3. Od uchwał Zarządu Autonomicznego Koła Terenowego o odmowie przyjęcia na członka 
oraz o wykreśleniu członka ze Stowarzyszenia służy zainteresowanemu prawo 
odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Autonomicznego Koła Terenowego  
w terminie jednego miesiąca od daty pisemnego powiadomienia i uchwale. 

4. Od uchwał Zarządu Autonomicznego Koła Terenowego w sprawach powołania  
i likwidacji szkół i placówek oraz zatrudniania i zwalniania dyrektorów szkół i placówek 
służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Autonomicznego Koła 
Terenowego w terminie jednego miesiąca od otrzymania uchwały Zarządu 
Autonomicznego Koła Terenowego za jego pośrednictwem. 

5. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz likwidacji szkoły lub placówki 
zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Zarządu 
Autonomicznego Koła Terenowego. 

6. Majątek Stowarzyszenia będący w dyspozycji Koła Terenowego z chwilą 
przekształcenia wymienionego Koła w Autonomiczne Koło Terenowe staje się jego 
majątkiem. 

§46 

Względem Autonomicznego Koła Terenowego przepisy paragrafów 62 i 64 stosuje się 

odpowiednio. 

§47 

Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku: 

1. zaprzestania faktycznej działalności przez Koło lub zmniejszenia stanu liczebnego 
członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden 
rok; 

2. złożenia przez Zarząd Koła wniosku o rozwiązanie Koła; 
3. stwierdzenia, że działalność Koła prowadzona jest niezgodnie z przepisami prawa, 

postanowieniami Statutu Stowarzyszenia lub uchwałami władz Stowarzyszenia. 
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Władze Koła 

§48 

1. Władzami Koła są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków Koła 
2) Zarząd Koła 
3) Komisja Rewizyjna Koła. 

2. Do władz Koła przepisy paragrafów 20-22 Statutu stosuje się odpowiednio. 

Walne Zgromadzenie Członków Koła 

§49 

1. Walne Zgromadzenie Członków Koła stanowi najwyższą władzę Koła. Jego posiedzenia 
mogą mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła co 2 lata jako 
zjazd sprawozdawczo-wyborczy. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła może odbyć się w każdym czasie  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Koła  
z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Koła bądź na 
pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Koła w ciągu jednego 
miesiąca od złożenia wniosku. 

§50 

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Koła biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i wspierający Koła; 
2) z głosem doradczym – zaproszeni goście. 

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła, Zarząd 
Koła pisemnie powiadamia członków co najmniej z 15-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Walne Zgromadzenie Członków Koła obraduje według uchwalonego przez siebie 
regulaminu obrad. 

§51 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła należy: 

1. ustalanie głównych kierunków działania Koła na okres kadencji; 
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła; 
3. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła absolutorium Zarządowi Koła; 
4. wybór i odwoływanie Prezesa Koła oraz członków władz Koła; 
5. wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów; 
6. podejmowanie uchwał, stanowiących podstawę dla Zarządu Koła do podjęcia działań 

dotyczących: 
a) powoływania i likwidacji szkół lub placówek patronowanych 
b) rozwiązywanie Koła 
c) wnioskowanie o przekształcenie Koła Terenowego w Autonomiczne Koło Terenowe; 

7. rozpatrywanie odwołań organów szkół lub placówek od decyzji Zarządu 
Autonomicznego Koła Terenowego dotyczących działalności szkół lub placówek; 

8. podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach. 
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§52 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła obraduje nad sprawami, dla 
których zostało zwołane. 

2. Nad innymi sprawami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła może 
obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych 
członków. 

 

§53 

1. Walne Zgromadzenie Członków Koła uchwały w sprawie odwołania przed upływem 
kadencji Prezesa Koła lub członków władz Koła oraz likwidacji szkoły lub placówki 
podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła. 

2. Uchwałę o rozwiązanie Koła, Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje 
większością 3/4 głosów przy obecności  co najmniej 2/3 członków Koła. 

Zarząd Koła 

§54 

1. W skład Zarządu Koła wchodzi Prezes Koła oraz 3-5 członków wybieranych spośród 
członków Koła. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Koła wybiera ze swego 
składu: 
1) wiceprezesa 
2) sekretarza 
3) skarbnika. 

2. Zarząd Koła pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 

§55 

1. Zarząd Koła kieruje działalnością Koła i odpowiada za swoją pracę przed Walnym 
Zgromadzeniem Członków Koła, a także w zakresie zgodności swoich działań  
z obowiązującym w Stowarzyszeniu prawem przed Zarządem Głównym. 

2. Do zakresu działania Zarządu Koła należy: 
1) realizacja kierunków działania Koła wytyczonych przez Walne Zgromadzenie 

Członków Koła; 
2) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań 

statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich 
działalności; 

3) kierowanie bieżącą działalnością Koła; 
4) reprezentowanie Koła na zewnątrz; 
5) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła z działalności; 
6) wnioskowanie o przekształcenie Koła Terenowego w tzw. Autonomiczne Koło 

Terenowe; 
7) uchwalanie uchwał i decyzji organów szkoły lub placówki w przypadkach 

niezgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu Stowarzyszenia lub 
uchwałami władz Stowarzyszenia bądź postanowieniami Statutu szkoły lub 
placówki; 

8) rozpatrywanie odwołań pracowników szkoły lub placówki od decyzji rozwiązującej 
umowę o pracę lub umowę-zlecenie oraz decyzji o ukaraniu; 
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9) rozpatrywanie spraw spornych między organami szkoły lub placówki; 
10) zatwierdzanie regulaminów organów szkoły lub placówki; 
11) wspomaganie działania szkoły lub placówki we wszystkich sprawach. 

§56 

Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 

miesiąc. 

Komisja Rewizyjna Koła 

§57 

1. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontrolnym Koła. 
2. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków, którzy na swoim pierwszym 

posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Koła ani 

pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia w szkole lub placówce podległej Kołu. 

§58 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy: 

1. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Koła; 
2. przeprowadzanie kontroli szkół i placówek podległych Kołu; 
3. przedstawianie Zarządowi Koła wniosków pokontrolnych; 
4. żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych; 
5. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła; 
6. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła sprawozdań ze swojej 

działalności; 
7. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających. 

§59 

Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej Koła określa regulamin przez nią uchwalony. 

§60 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła  

z głosem doradczym. 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze 

§61 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
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§62 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
1) składki członkowskie 
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących  

w użytkowaniu Stowarzyszenia; 
3) dotacje lub subwencje; 
4) darowizny, zapisy i spadki; 
5) wpływy z działalności statutowej; 
6) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie. 

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane 
wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia, Koła, szkoły lub placówki. 

 

§63 

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku szkolnego. 

Zarząd Koła odprowadza 50% kwoty, jaka winna być zebrana od członków danego Koła  

w tym terminie na konto bankowe Zarządu Głównego. 

§64 

1. W imieniu Stowarzyszenia dokumenty związane ze zobowiązaniami finansowymi 
podpisują dwie osoby: Prezes Stowarzyszenia oraz inny członek Zarządu Głównego. 
Pozostałe dokumenty podpisują członkowie Zarządu Głównego zgodnie z podziałem 
obowiązków wynikających z regulaminu Zarządu Głównego. 

2. Zarząd Koła Terenowego podpisuje dokumenty w zakresie udzielonym mu przez Zarząd 
Główny pełnomocnictwem. Zarząd Główny udziela Zarządowi Koła Terenowego 
upoważnienia do zawierania i rozwiązywania umów związanych z funkcjonowaniem 
szkoły lub placówki oraz dysponowania jej środkami finansowymi. W ciągu jednego 
miesiąca od powołania szkoły lub placówki Zarząd Koła Terenowego winien wystąpić do 
Zarządu Głównego o przekazanie tych uprawnień dyrektorowi szkoły lub placówki. 
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