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Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Instytut Edukacji Społecznej.
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą
korzysta z ochrony prawnej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.
4. Stowarzyszenie ma charakter pożytku publicznego
§2
Terenem działania Stowarzyszenie jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie
stowarzyszeń.

może

być

§5
członkiem

krajowych

lub

zagranicznych

związków

§6
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Członkowie
Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w tych
ciałach.
2. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby
nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na
rzecz Stowarzyszenia można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.
3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie ma prawo zatrudniania pracowników.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§7
1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez
działalność edukacyjną i animację społeczno – kulturalną.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wszelkie formy dozwolone prawem, a w
szczególności poprzez organizację szkoleń, prezentacji, wykładów, konferencji i wymian
międzynarodowych.
3. Cele statutowe mogą być realizowane zarówno poprzez działalność charytatywną, jak i
poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
4. w sferze zadań publicznych Stowarzyszenie realizuje zadania w zakresie:
-

działalności charytatywnej
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
ochrony i promocji zdrowia
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
nauki, edukacji, oświaty i wychowania
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
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-

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
promocji i organizacji wolontariatu
działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe.

5. Działalność określona w pkt. 1 i 4 jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski, który ukończył 18 rok życia i
został przyjęty przez Zarząd.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje osoba, która wypełni i podpisze deklarację
członkowską.
3. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu, o czym Zarząd
powiadamia zainteresowanego.
§9
1. Członkowie mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu, wybierać i być wybieranym do
wszystkich organów, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz uzyskiwać
wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia o ich działalności.
2. Członkowie mają obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
3. Członkostwo ustaje wskutek śmierci członka, dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na
piśmie lub wykreślenia z listy członków.
4. Uchwały o przyjęciu członka lub wykreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd.
5. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić z powodu
działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania postanowień statutu.
6. Od decyzji o pozbawieniu członkostwa, członek może odwoływać się do Komisji
Rewizyjnej.
Rozdział IV
Struktura i władze Stowarzyszenia
§ 10
1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, Zarząd i Komisja
Rewizyjna.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są zwykła większością głosów przez
Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. Jeśli Walne Zebranie nie wybierze w
wyznaczonym terminie któregokolwiek organu władzy Stowarzyszenia, ich kadencja
zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 2 lata.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawnieni są członkowie Zarządu lub
osoby upoważnione przez Zarząd.
§ 11
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
-

rozwiązywanie Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian statutu,
wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
wybór oraz odwoływanie spośród członków Zarządu prezesa Zarządu,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz kwitowanie sprawozdań
Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
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-

udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie składek członkowskich.

§ 12
1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd obligatoryjnie, nie rzadziej niż raz na rok.
2. O terminie Walnego Zebrania zawiadamia się członków najpóźniej 7 dni przed terminem
Zebrania
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek 1/3 członków. O terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania
zawiadamia się członków najpóźniej 7 dni przed terminem Zebrania.
4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia planowanego porządku obrad. Proponowany
porządek obrad może zostać przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.
5. Uchwały walnego zebrania zapadają większością głosów, a w razie równości głosów
rozstrzyga głos oddany przez prezesa lub jego pełnomocnika.
6. Do zmiany statutu, odwołania członka władz Stowarzyszenia oraz rozwiązania
Stowarzyszenia niezbędna jest większość głosów przy obecności 2/3 członków.
7. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
§ 13
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
-

kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
informowanie członków o swojej działalności,
kształtowanie programu Stowarzyszenia,
dokonywanie weryfikacji poszczególnych członków,
opiniowanie kandydatur nowych członków,
powoływanie koordynatora do określonych zadań,
podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
podejmowanie uchwał w sprawie zlecania wykonania prac osobom fizycznym i
prawnym,
tworzenie specjalistycznych struktur,
koordynowanie działalności poszczególnych jednostek,
zatwierdzanie wydatków i bilansu,
podejmowanie decyzji o wejściu Stowarzyszenia w porozumienie z innymi
organizacjami,
utworzenie biura Stowarzyszenia.

3. Do kompetencji Zarządu należą również wszelkie inne sprawy, nie zastrzeżone statutem
dla innych organów Stowarzyszenia.
§ 14
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3
miesiące.
3. Pracami Zarządu kieruje prezes. Prezes ma prawo powoływać spośród członków Zarządu
od jednego do dwóch wiceprezesów.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3
członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez prezesa lub
jego pełnomocnika.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji
Rewizyjnej na wniosek własny lub członka Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.
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§ 15
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu
Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
-

-

-

-

przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
statutowej Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności
finansowej,
występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,
prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a
także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
zwołanie Walnego Zebrania członków w razie niezwołania go przez Zarząd w
terminie lub trybie ustalonym statutem, w trybie przewidzianym dla
nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
składanie na Walnym Zebraniu członków wniosków o uchylenie uchwał Zarządu
sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami Stowarzyszenia,
składanie na walnym zebraniu członków wniosków o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia, jak również nie mogą pełnić tej funkcji osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 16
1. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek zrzeczenia się udziału w
tych władzach lub odwołania przez Walne Zebranie.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na
nieobsadzone stanowisko.
3. Absolutorium jest udzielane zwykłą większością głosów.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 17
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje: ze składek członkowskich, ze świadczeń członków,
którzy wspierają Stowarzyszenie, z darowizn, z dotacji i subwencji, z zapisów, z dochodów
z nieruchomości i rzeczy ruchomych, ze zbiórek publicznych.
3. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność
gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.
§ 18
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Dokumenty, dotyczące spraw majątkowych, podpisuje jeden członek Zarządu.
3. Inne osoby, będące członkami Stowarzyszenia mogą dokonywać czynności prawnych w
imieniu Stowarzyszenia, wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Zarząd.
4. Zabronione jest udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
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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, 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.
5. Zabronione jest 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 ze statutowego celu organizacji albo
podmiotu.
6. Zabroniony jest zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
ich osoby bliskie.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia
§ 19
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązywania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie w trybie określonym w niniejszym akcie.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są członkowie
Zarządu Stowarzyszenia.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy –
Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
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