STATUT
ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA
OŚWIATOWEGO
z dnia 11 października 2010 r.

§ 1.
Łódzkie Stowarzyszenie Oświatowe, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją
działającą na podstawie prawa polskiego.
§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3.
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
§ 4.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi
organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
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§ 5.
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
2. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudnienia pracowników dla prowadzenia
działalności statutowej i organizacyjnej.
§ 6.
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie
przepisami.
§ 7.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
1) oświaty i wychowania,
2) nauki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
3) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
5) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
społeczeństwami,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) udzielania pomocy prawnej,
8) promocji i organizacji wolontariatu.
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§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:
1) organizowanie i prowadzenie wszelkich form działalności oświatowej
i wychowawczej służącej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym:
- prowadzenie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz nadawanie
im statutów,
2) organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
3) organizowanie i prowadzenie działalności sportowej,
4) organizowanie i niesienie pomocy materialnej dla osób potrzebujących,
5) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej i wydawniczej
służącej realizacji celów statutowych,
6) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym
lub podobnym charakterze,
7) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym,
środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego,
zainteresowanymi realizowaniem celów stowarzyszenia,
8) organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na udzielaniu pomocy prawnej
osobom potrzebującym.
§ 10.
Stowarzyszenie prowadzi działalność polegająca na:
1) 85.10.Z Wychowanie przedszkolne,
2) 85.20.Z Szkoły podstawowe,
3) 85.31.A Gimnazja,
4) 85.31.B Licea ogólnokształcące,
5) 85.31.C Licea profilowane,
6) 85.41. Z Szkoły policealne,
7) 85.59.A Nauka języków obcych,
8) 85.59.B Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej nieskwalifikowane,
z których dochody służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 11.
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy
od daty złożenia deklaracji.
3. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia
uchwały.
4. W razie odmowy przyjęcia członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego
miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
5. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego
Zebrania jest ostateczne.
6. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
c) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celami statutowymi.
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7. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek członkowskich,
c) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 12.
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub
wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku,
c) śmieci członka.
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) popełnienia czynu hańbiącego,
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do
Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.
§ 13.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 14.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
§ 15.
W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji,
Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§ 16.
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania Członków mogą być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
3. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym
porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 14 dni przed terminem
obrad.
4. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a) z inicjatywy Zarządu
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
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c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia
wniosku.
6. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego zebrania Członków są podejmowane
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad 1/2
ogólnej liczby członków.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.
8. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co
najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków.
9. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego
ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
10. Walne Zebranie Członków:
a) ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
b) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
d) wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną,
e) uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
f) zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu majątku,
h) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
i) wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości.
§ 17.
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie
z przepisami prawa oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków
Stowarzyszenia.
1) Zarząd składa się minimum z 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa wybieranych przez
Walne Zebranie Członków.
2) Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad
1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa.
4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
a) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami
Walnego Zebrania,
b) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
c) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
d) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji kontraktów
państwowych,
e) ustalania wysokości wynagrodzeń dla pracowników Stowarzyszenia i osób
zatrudnionych przez Stowarzyszenie na podstawie umów cywilnoprawnych.
6. Przy reprezentowaniu Stowarzyszenia na zewnątrz oraz zawieraniu umów, udzielaniu
pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych
Stowarzyszenia jest wymagane współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.
Osobami uprawnionymi są:
a) Prezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu,
b) Wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu.
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7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
§ 18.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji mają prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji
Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej
członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m.in.:
a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących
działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.
§ 19.
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
a) składek członkowskich członków Stowarzyszenia,
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności
prywatnej,
c) wpływów z działalności statutowej,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
f) dotacji i kontraktów państwowych.
3. Innymi składnikami majątkowymi Stowarzyszenia będą dochody ze zbiórek i imprez
publicznych, dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz mienie przekazane przez
inne stowarzyszenia.
§ 20.
1. Działalność Stowarzyszenia jest non profit tj. zadaniem Stowarzyszenia nie jest osiąganie
zysku, a wszystkie środki finansowe Stowarzyszenia są przeznaczone na realizację celów
statutowych.
2. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
3. Dochód uzyskany z działalności oświatowej służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
4. Do nabywnia, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania
środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd, z tym, że nabywanie i zbywanie
nieruchomości następuje po wyrażeniu zgody przez Walne Zebranie.
§ 21.
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Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego
Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 22.
Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną,
a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie
najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek
Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.
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