Statut Stowarzyszenia Odkrywamy Świat
TEKST JEDNOLITY WRAZ ZE ZMIANAMI DOKONANYMI W DNIU 13.02.2014r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Odkrywamy Świat
i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
§2
 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem gminy Stare Babice, powiatu warszawskiego zachodniego i
województwa mazowieckiego.
 Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Koczargi Stare.
 Stowarzyszenie zrzesza uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.
§3
 Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszym
statutem.
 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa poprzez organy ustanowione w
niniejszym statucie.
 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, pomocy
materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów, działaczy oraz darczyńców.
2. Dla realizacji określonych celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.
§5
1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym
(logo) wg wzoru zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia, posiada własną stronę
internetową. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.
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§6
1. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej i kulturowej.
2. Upowszechnianie wiedzy o regionie.
3. Rozpowszechnianie żywej historii i spotkania ze świadkami historii.
4. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
5. Wspieranie rozwoju kulturalnego i edukacyjnego młodzieży gimnazjalnej oraz
prowadzenie działalności edukacyjnej.
6. Spotkania z autorytetami z różnych dziedzin.
7. Działania na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, orientacja zawodowa.
8. Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.
9. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
społecznych.
10. Podejmowanie działań na rzecz walki z alkoholizmem i wszelkimi używakami.
Pedagogizacja młodziezy i rodziców.
11. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz
kształtowanie postaw proekologicznych.
12. Działania wspierające rozwój turystyki.
13. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę
środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia.
14. Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także prowadzenie
działalności charytatywnej i opiekuńczej.
15. Upowszechnienie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy
społecznej.
16. Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
17. Promowanie idei integracji europejskiej, prowadzenie działań na rzecz integracji z
Unią Europejską, podejmowanie działań innowacyjnych.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
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2. Organizowanie, promowanie imprez kulturalnych, sportowych, wystaw,
konkursów oraz wyjazdów do instytucji kulturowych.
3. Organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań z autorytetami, odczytów.
4. Promowanie walorów turystycznych regionu.
5. Organizowanie spotkań, wycieczek, warsztatów i wymiany międzynarodowej.
6. Organizowanie kół, zespołów zainteresowań, szkoleń,spotkań, prelekcji, pokazów, paneli
dyskusyjnych, wykładów, dla realizacji celów statutowych.
7. Współpracę z osobami oraz instytucjami samorządowymi i naukowo - badawczymi w
zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
8. Prowadzenie prac badawczych związanych z historią regionu, a także utrwalanie i
propagowanie wydarzeń współczesnych.
9. Współdziałanie i organizowanie imprez związanych z życiem regionu, kultywowanie
tradycji religijnych i obyczajów.
10. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, broszur,
ulotek oraz prowadzenie strony internetowej.
11. Promowanie wydawnictw informacyjnych, popularnonaukowych upowszechniających
wiedzę o regionie.
12. Uczestnictwo, organizacje i promocję działalności kulturalnej (organizowanie i udział w
imprezach kulturalnych, o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i
międzynarodowym.
13. Współpracę z organami samorządu terytorialnego, jednostkami kultury, oświaty,
parafiami i stowarzyszeniami w zakresie edukacji społecznej i realizacji przyjętych
celów działania.
14. Działalność charytatywną i pomoc społeczną w szczególności prowadzenie wolontariatu
i organizowanie akcji charytatywnych..
15. Organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność
statutową Stowarzyszenia.
16. Doradztwo prawne i zawodowe, w tym również organizację punktów doradztwa i
poradnictwa
17. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki.

§9

1. Realizując zadania zawarte § 7 statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną
działalność statutową.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
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§ 10
Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami
rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji
rządowej i samorządowej.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
1.
2.
3.
4.

Każdy może zostać członkiem stowarzyszenia, a w szczególności uczniowie rodzice
uczniów, nauczyciele, absolwenci i wszyscy, którzy chcą do niego przystąpić.
Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich
przedstawicieli ustawowych.
Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej
deklaracji przystępującego, opracowanej przez Zarząd.
Członkostwo następuje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu
uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
§ 12

1. Członkowie mają prawo:
a) Wybierać lub być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
b) Uczestniczyć we wszystkich działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie.
c) Uczestniczyć w walnych zebraniach Stowarzyszenia i brać udział w głosowaniu
2. Uprawnienia, o których mowa w § 12, pkt 1, ppkt a i c małoletnim członkom
Stowarzyszenia przysługują z ograniczeniami wynikającymi z art.3 ust.2 i 3 ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.
§ 13
Członkowie mają obowiązek:
 Uczestniczyć w działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie.
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 Regularnie opłacać składki członkowskie.
 Wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały jego władz,
 Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
.
§ 14
1.
a)
b)
c)
d)

Członkostwo ustaje wskutek:
Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
Skreślenia przez Zarząd z listy członków.
Rozwiązania Stowarzyszenia.
Wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w wypadku
popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.
e) Śmierci członka.
 Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu o skreśleniu
i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie
do 30 dni od dnia doręczenia.
 Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli
członek:
a) nie przestrzega postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
c) nie bierze udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy,
d) zalega z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego
nie spełnia.
Organy Stowarzyszenia
§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Młodzieżowa Rada Stowarzyszenia.
§ 16
1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, jednakże organy te
obowiązane są działać do czasu skonstytuowania się nowo wybranych władz organów.
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2. Kadencja Młodzieżowej Rady Stowarzyszenia trwa rok. Rada wybierana jest przez
członków stowarzyszenia w wyborach: powszechnych, równych, tajnych,bezpośrednich,
większościowych. Rada jest organem administracyjno – doradczym stowarzyszenia.
3. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, chyba, że więcej niż połowa
członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu
jawnym.
4. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów.
5. Każdy członek Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu
na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania chyba, że niniejszy Statut
przewiduje danej sprawie inną większość.
7. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje prezes, wiceprezes lub inna wyznaczona
osoba.
8. Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują prezes lub
wiceprezes lub osoba prowadząca zebranie.oraz Protokolant Zebrania.
9. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie
trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez
wybory uzupełniające.
10. Nowo wybrany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca
kadencji, w trakcie której został powołany.
11. członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.
§ 17
1. Członkowie władz Stowarzyszenia wykonują społecznie pracę związaną z pełnieniem
funkcji w stowarzyszeniu.
§ 18
 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się co najmniej
jeden raz w roku, a Sprawozdawczo - Wyborcze co 3 lata.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wytyczenie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
ustalenie wysokości składek członkowskich,
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
zmiany Statutu,
rozpatrywanie odwołań.
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§ 19
1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków. Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli uczestniczy w nim więcej niż
50% członków.
2. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza II – gi termin Walnego Zebranie Członków
nie wcześniej jednak niż po upływie 1 godziny od I – go terminu. Walne Zebranie
zwołane w II – gim terminie jest ważne bez względu na ilość obecnych.
3. Uchwały Walnego Zebrania tak w I – szym jak i II – gim terminie zapadają zwykłą
większością głosów.

§ 20
 Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy
Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie późniejszym
niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało powołane.

§ 21
1. Zarząd składa się z pięciu członków, którzy spośród siebie wybierają: prezesa,
wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka Zarządu
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia,
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodne ze Statutem i wytycznymi Walnego
Zebrania Członków,
c) preliminowanie wydatków, sporządzanie bilansu rocznego Stowarzyszenia oraz
zatwierdzanie operacji finansowych,
d) zwoływanie zebrań informacyjnych dla członków,
e) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
f) przyjmowanie członków oraz ich odwoływanie
§ 22
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1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.
Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż dwa
razy w roku.
§ 23
1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 czerwca
każdego roku, a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie z
działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok
budżetowy.
2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej
członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty
dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób, w tym z Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
§ 25
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Stowarzyszenia,
b) występowanie do zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądanie
wyjaśnień,
c) występowanie w Walnym Zebraniu ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla
ustępującego Zarządu
d) przewodniczący komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem
doradczym.
e) Komisja Rewizyjna może podjać swoje działania kontrolne na wniosek co najmniej
trzech członków.
§ 26
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1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co
najmniej 3 (trzech) członków Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 27

 Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób jej
funkcjonowania.
Majątek i fundusze stowarzyszenia

1.
a)
b)
c)
d)

§ 28
Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są ze:
składek członkowskich,
darowizn, zapisów, spadków, subwencji, grantów i dotacji,
wpływów z działalności statutowej,
ofiarności publicznej.
§ 29

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych
Stowarzyszenia zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia
uprawnieni są: prezes i wiceprezes.
2. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Postanowienia końcowe
§ 30
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów spośród zebranych
§ 31
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1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 32
1. Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o jego
zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy.
§ 33
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 79,
poz. 855 ze zm.)
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