STATUT
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
Art. 1.
Wielkopolskie

Stowarzyszenie

Edukacyjne,

zwane

dalej

„Stowarzyszeniem”

jest

organizacją społeczną działającą na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach
i posiadającą osobowość prawną.
Art. 2.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony
Art. 3.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami, zaś jego siedzibą jest miasto Poznań.
Art. 4.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Art. 5.
Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych i krajowych.
Rozdział II
Cele i metody działania
Art. 6.
1. Celem Stowarzyszenia jest:


działalność w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych;



pomoc rodzicom i osobom zainteresowanym w tworzeniu warunków do pełnego
rozwoju intelektualnego, emocjonalno-społecznego, artystycznego, fizycznego
i duchowego dzieci i młodzieży;



promocja kultury, sztuki, muzyki i edukacji chrześcijańskiej;



promocja wartości rodzinnych;

 upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu;
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upowszechnianie kultury i edukacji zdrowotnej;



działalność w zakresie kształcenia ustawicznego;



promocja wartości chrześcijańskich i patriotycznych w sferze publicznej;



tworzenie i rozpowszechnianie przez edukację światopoglądu opartego na
wartościach chrześcijańskich;



działalność na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego członków i sympatyków
Stowarzyszenia;



działalność charytatywna;



wspieranie w zakupie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz leków w kraju
i za granicą;



tworzenie platformy dla rozwoju edukacji chrześcijańskiej między innymi przez:
zakup nieruchomości, budowę budynków, w tym również wspieranie finansowe
podmiotów realizujących projekty budowlane;



wspieranie finansowe osób fizycznych i prawnych, działających na rzecz rozwoju
edukacji chrześcijańskiej w tym również edukacji domowej.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:


zakładanie i prowadzenie szkół oraz innych placówek o charakterze oświatowowychowawczym i naukowo-dydaktycznym,



udzielanie finansowego i merytorycznego wsparcia inicjatywom i organizacjom
o podobnych celach działającym w kraju i za granicą,



współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi,



działalność konsultacyjna i doradcza,



działalność promocyjna,



prowadzenie

ośrodków

metodycznego

i

poradnictwa

psychologicznego

dla

wychowawczo-pedagogicznego,

dzieci,

młodzieży,

osób

dorosłych,

nauczycieli i rodziców,


zakładanie i prowadzenie świetlic terapeutycznych, poradni wychowawczych,
metodycznych,

logopedycznych,

ośrodków

kształtowania

i

rozwoju

przedsiębiorczości,


tworzenie

fundacji

i

innych

form

wspierania

inicjatyw,

badań

i

prac

podejmowanych w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania,


wspieranie

inicjatyw,

organizowanie

działań

i

wydarzeń

artystycznych,

kulturalnych i sportowych,


rozwijanie

innych

form

działalności,

służących

wzbogacaniu

możliwości

edukacyjnych,
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organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań, wykładów,
obozów edukacyjnych i innych,



finansowanie kosztów szkoleń, kursów, seminariów, studiów i innych dla osób
zaangażowanych w rozwój Stowarzyszenia,



świadczenie

pomocy

finansowej,

rzeczowej,

edukacyjnej

na

rzecz

osób

potrzebujących i pokrzywdzonych,


finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci ubogich i sierot,



finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci uzdolnionych,



zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dzieci,



współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w kraju i za granicą,
których cel i charakter są podobne do celów Stowarzyszenia,



działalność wydawnicza,



podejmowanie inicjatyw mających na celu tworzenia podstaw prawnych
i organizacyjnych dla rozwoju edukacji chrześcijańskiej,



eliminowanie ubóstwa bezdomności i bezrobocia min. przez organizowanie
różnorodnej pomocy szczególnie w dziedzinie edukacji,



niesienie pomocy sierotom i wdowom,



organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
oraz leków dla ośrodków medycznych, innych placówek oraz osób fizycznych,



wspieranie inicjatyw dotyczących rozwoju zawodowego osób,



udzielanie pomocy organizacyjnej, „know-how”,



udzielanie pożyczek oraz poręczeń,



pokrywanie

kosztów

przelotów

transportu, osób prowadzących

samolotem,

zakwaterowania

wyżywienia

szkolenia, seminaria, konferencje, kursy,

wykłady itp.


wspieranie działalności religijnej osób, które pragną realizować w życiu
coddziennym ideały zawarte w Piśmie Świetym, w tym także udzielanie dotacji
i darowizn na zakup, budowę oraz remonty miejsc kultu religijnego takich osób.

3. Działalność statutowa na rzecz członków Stowarzyszenia i innych osób może być
odpłatna, bądź nieodpłatna.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 7.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
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zwyczajnych,



wspierających,



honorowych,
Art. 8.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, mająca chrześcijański światopogląd, która
złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia.
2. Wzór deklaracji członkowskiej określi uchwała Zarządu.
3. Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy.
Art. 9.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, która zadeklaruje pomoc Stowarzyszeniu w formie
ustalonej w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację
członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez
swojego przedstawiciela.
Art. 10.
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu. Godność
członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
Art. 11.
1. Przyjęcie członka zwyczajnego i wspierającego do Stowarzyszenia następuje
w drodze uchwały Zarządu.
2. Zarząd

może

odmówić

przyjęcia

członka

zwyczajnego

lub

wspierającego

do Stowarzyszenia bez podawania przyczyn.
Art. 12.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
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Art. 13.
Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:


postępowanie

zgodnie

ze

Statutem,

regulaminami

i

uchwałami

władz

Stowarzyszenia,


aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,



przyczynianie się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia,



propagowanie idei Stowarzyszenia,



opłacanie

składek

i

wypełnianie

innych

świadczeń,

obowiązujących

w Stowarzyszeniu,


prowadzenie prawego życia chrześcijańskiego zgodnego z zasadami Ewangelii.
Art. 14.

Członkostwo zwyczajne ustaje przez:


dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia,



wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu za działania członka sprzeczne
ze

Statutem

i

dobrem

Stowarzyszenia,

nieprzestrzeganie

uchwał

władz

Stowarzyszenia, lub niepłacenie składek przez okres roku,


Utratę pełnej zdolności do czynności prawnych,



śmierć członka.
Art. 15.

Skreślenie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.
Art. 16.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia i skreślenia z listy
członków wspierających przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30
dni od doręczenia uchwały.
Art. 17.
Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku płacenia składek
członkowskich i nie posiadają praw wyborczych. Członkowie honorowi mają prawo
udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia.
Art. 18.
Członkostwo honorowe ustaje przez:
1) dobrowolne zrzeczenie się członkostwa honorowego,
2) pozbawienie członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
Art. 19.
1) Organami Władz Stowarzyszenia są:


Walne Zgromadzenie Członków,



Zarząd Stowarzyszenia jako organ wykonawczy,



Komisja Rewizyjna jako organ nadzorczy,

2) Jako organ doradczym Stowarzyszenia może zostać powołana Rada Partnerów
Stowarzyszenia.
Art. 20.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, są one jednak zobowiązane
działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania
kadencji, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu.
Art. 21.
Walne Zgromadzenie Członków (zwane „Walnym Zgromadzeniem”) jest najwyższą
władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku jako
zgromadzenie sprawozdawcze, a co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze.
Art. 22.
W

Walnym

Zgromadzeniu

mogą

brać

udział

wszyscy

członkowie

zwyczajni

Stowarzyszenia. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia
zawiadamia

Zarząd

poprzez

umieszczenie

informacji

na

stronie

internetowej

Stowarzyszenia.
Art. 23.
Walne Zgromadzenie:
1) Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2) Rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zarządu,
3) udziela absolutorium członkom Zarządu,
4) wybiera władze Stowarzyszenia:
a) Prezesa i Członków Zarządu,
b) Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej,
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5) określa podstawowe założenia do programu działania Stowarzyszenia,
6) uchwala Statut i zmiany Statutu,
7) rozpatruje odwołania w przedmiocie skreśleń i wykluczeń ze Stowarzyszenia,
8) nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,
9) podejmuje uchwały i postanowienia w innych sprawach będących przedmiotem
obrad,
10) decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Art. 24.
1) Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od ilości osób biorących w nim
udział.
2) Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
3) Wyjątek stanowią Art.40 i Art.41
Art. 25.
Podejmowanie uchwał i wybór władz odbywają się w głosowaniu jawnym.
Na żądanie co najmniej 3/4 obecnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza
tajne głosowanie.
Art. 26.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane:
1) na wniosek Zarządu,
2) na wniosek 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
W terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.
Art. 27.
1) Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi
Zgromadzeniami.
2) Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym Prezesa, Sekretarza
i Skarbnika. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona:
Sekretarza i Skarbnika.
3) Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, Zarządu wysyłając zawiadomienia poczta
elektroniczną bądź telefonicznie, a podczas jego nieobecności upoważniony przez
niego Członek Zarządu.
4) Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
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5) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności
co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
6) Uchwały Zarządu podpisywane są przez Prezesa Zarządu, lub osobę przez niego
upoważnioną.
Art. 28.
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, nabywania praw, oraz zaciągania zobowiązań
majątkowych upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie
Zarządu łącznie.
2. Zarząd

może

ustanowić,

pełnomocników

do

prowadzenia

określonych

pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie składania oświadczeń woli.
3. Uprzedniej uchwały Zarządu wymaga zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie
prawem, którego wartość przekracza 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy
złotych)
Art. 29.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz, a w szczególności:
1) powołuje, nadzoruje, rozwiązuje, przejmuje i przekazuje placówki oświatowowychowawcze i opiekuńcze , oraz inne jednostki organizacyjne (placówki) a także
określa ich regulaminy działania, o ile nie stanowi inaczej uchwała Walnego
Zgromadzenia,
2) powołuje i odwołuje kierownictwo placówek,
3) powołuje komisje, zespoły i sekcje w celu wykonywania zadań statutowych,
nadzoruje i uchwala regulaminy ich działalności,
4) decyduje o przyjmowaniu, skreślaniu i wykluczaniu członków Stowarzyszenia,
5) zarządza majątkiem i finansami Stowarzyszenia, dysponuje jego funduszami,
oraz ustala wysokość minimalnej miesięcznej składki członkowskiej, która nie
może przekraczać 1, 0 % średniej miesięcznej płacy krajowej,
6) decyduje o nabyciu, zbyciu i obciążeniu nieruchomości,
7) składa sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu z działalności Stowarzyszenia,
8) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji
Stowarzyszenia,
9) nadaje medale, odznaki i tytuły Stowarzyszenia,
10) udziela wszelkich pełnomocnictw,
11) podejmuje uchwały we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla innych
organów stowarzyszenia.
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Art. 30.
Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia,
2) składa

na

Walnym

Zgromadzeniu

sprawozdanie,

oraz

stawia

wniosek

o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
3) występuje do Zarządu z pisemnymi wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej
kontroli i może prosić o wyjaśnienia w kwestiach spornych,
4) może wyrazić opinię we wszystkich sprawach działalności Stowarzyszenia,
z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z pozostałych organów władz
Stowarzyszenia.
Art. 31.
Członkowie

Komisji

Rewizyjnej

nie

mogą

pełnić

innych

funkcji

we

władzach

Stowarzyszenia.
Art. 32.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej

połowy

członków

organu.

Przy

równej

liczbie

głosów

decyduje

głos

przewodniczącego.
Rozdział V
Rada Partnerów Stowarzyszenia
Art. 33.
Zarząd Stowarzyszenia może powołać Radę Partnerów
Rada Partnerów Stowarzyszenia jest fakultatywnym ciałem doradczym Zarządu
Stowarzyszenia. Rada Partnerów Stowarzyszenia propaguje cele, dla których realizacji
Stowarzyszenie zostało utworzone. W szczególności do kompetencji Rady Partnerów
Stowarzyszenia należy:
1) doradzanie w zakresie programów działania sporządzanych przez Zarząd
Stowarzyszenia,
2) doradzanie Zarządowi Stowarzyszenia w przedmiocie priorytetów w bieżącej
działalności Stowarzyszenia.
Art. 34.
1.

Członków

Rady

Partnerów

Stowarzyszenia

powołuje

i

odwołuje

Prezes

Stowarzyszenia.
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2. Członkami Rady Partnerów Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby
prawne (działające poprzez swoich przedstawicieli), które wspierają Stowarzyszenie
materialnie bądź świadczą nieodpłatne usługi na rzecz Stowarzyszenia.
3. Członkostwo w Radzie Partnerów Stowarzyszenia wygasa wskutek śmierci osoby
fizycznej, upadłości, likwidacji osoby prawnej lub odwołania.
4. Zarząd może zawrzeć z członkiem Rady Partnerów Stowarzyszenia kontrakt
o świadczenie na rzecz Stowarzyszenia, określający szczególne obowiązki i uprawnienia
stron.
5. Rada Partnerów Stowarzyszenia może liczyć od dwóch osób do pięćdziesięciu osób.
Art. 35.
1. Posiedzenia Rady Partnerów Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby.
2. Posiedzenia Rady Partnerów Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia
z własnej inicjatywy.
3. Rada Partnerów Stowarzyszenia podejmuje ona uchwały zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków Rady Partnerów Stowarzyszenia.
Art. 36.
1. Członkowie Rady Partnerów Stowarzyszenia mogą uczestniczyć we wszystkich
akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie lub z jego
udziałem.
2.

Członkowie

Stowarzyszenia

Rady
w

Partnerów
zakresie

Stowarzyszenia
uzgodnionym

maja
z

prawo

Zarządem

używania

logo

Stowarzyszenia.

Za porozumieniem stron logo lub inne oznaczenia członka Rady mogą być promowane
przez Stowarzyszenie.
3. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi rejestr członków Rady Partnerów Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
Art. 37.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Art. 38.
Źródłem powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe,
2) składki członkowskie,
3) darowizny, zapisy, spadki pochodzące z kraju i z zagranicy (po złożeniu
oświadczenia Zarządu o przyjęciu spadku)
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4) wpływy z działalności statutowej,
5) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) dotacje i subwencje, nieoprocentowane pożyczki,
7) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez, organizowanych przez Stowarzyszenie lub
na jego rzecz,
8) opłaty i składki uiszczane przez uczestników programów organizowanych przez
Stowarzyszenie,
9) dochody z ofiarności publicznej,
10) odsetki od lokat bankowych
11) inne źródła.
12) Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
Art. 39.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków
na prowadzenie działalności statutowej, w szczególności na zaspokajanie potrzeb
szkół założonych przez Stowarzyszenie oraz innych szkół chrześcijańskich.
2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację jego celów statutowych.
Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
Art. 40.
Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co
najmniej ¾ głosów, przy obecności na zebraniu co najmniej połowy członków.

Art. 41.
Rozwiązanie

Stowarzyszenia

może

nastąpić

na

podstawie

uchwały

Walnego

Zgromadzenia powziętej większością co najmniej ¾ głosów przy obecności co najmniej
2/3 członków Stowarzyszenia. Uchwała o rozwiązaniu winna określać sposób likwidacji
majątku Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek, powołać
Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
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