Statut
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Powiatowych i Gminnych
Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków
Doskonalenia

Nauczycieli

zwane

dalej

„Stowarzyszeniem”

jest

samorządnym,

dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu podnoszenie poziomu edukacji
społeczeństwa przez wspieranie programowe, organizacyjne i rzeczowe Samorządowych
Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeŜona.

§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin, ulica Jemiołowa 41..
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie moŜe tworzyć oddziały terenowe.

§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 79
poz. 855) oraz niniejszego statutu.

§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. MoŜe jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§5
Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym
samym lub podobnym działaniu.

§6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i zadania
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz wspierania Powiatowych
i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli,
b) doradztwo i pomoc prawną w zakresie funkcjonowania samorządowych
ośrodków i innych placówek działających na rzecz oświaty,
c) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji
i wymiany doświadczeń w dziedzinie dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
d) organizowanie i prowadzenie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieŜy
osób dorosłych oraz przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i instytucji
działających na rzecz oświaty, poradnictwa zawodowego, warsztatów, szkoleń,
kursów, wystaw, odczytów, dyskusji, prowadzenie zbiórek publicznych,
kiermaszy, loterii fantowych, festynów, bali charytatywnych, konkursów,
quizów,
e) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
f) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia,
g) prowadzenie działalności wydawniczej.

§8
Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność poŜytku publicznego
w rozumieniu

art. 7, art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

poŜytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873). Dochód
z działalności odpłatnej Stowarzyszenia słuŜy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie
moŜe być przeznaczony do podziału między członków.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
3. Osoba prawna moŜe być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca
statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie moŜe być osoba prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową
lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji
Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
4. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest uiszczenie przez członka będącego
osobą prawną wpisowego w wysokości ustalonej przez Zarząd.
5. Członkiem honorowym moŜe zostać osoba fizyczna, która oddała szczególne zasługi
w realizacji celów Stowarzyszenia lub szczególnie przyczyniła się do wspierania
działalności Stowarzyszenia.
6. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) wnioskowania

we

wszystkich

sprawach

dotyczących

działalności

Stowarzyszenia,
c) korzystać z lokalu Stowarzyszenia
d) noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji,
e) korzystać nieodpłatnie z poradnictwa i obsługi prawnej,
f) korzystać

z

innych

moŜliwości,

Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

jakie

stwarza

swoim

członkom

a) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, oraz swoimi działaniami
przyczyniać się do wzrostu jego roli i znaczenia,
b) przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
c) regularnego opłacania składek.
3. Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących członkom
zwyczajnym wymienionych w ust. 1 pkt b – f.

§ 12
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie na ręce Zarządu.
2. Skreślenie z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres
co najmniej jednego roku.
3. Wykluczenia na podstawie uchwały zarządu z powodu prowadzenia działalności
sprzecznej z postanowieniami statutu.
4. W razie śmierci członka.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13
Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd KoleŜeński.

§ 14
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych
kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych
członków władz nie moŜe przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 15
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby
członków, chyba Ŝe statut stanowi inaczej.
2. Członkowie mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu w danej sprawie głosowania
tajnego.
3. KaŜdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział:
a) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
b) członkowie wspierający i honorowi - z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku bądź częściej:
a) z własnej inicjatywy,
b) na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na uzasadnione Ŝądanie co najmniej połowy członków zwyczajnych.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia,
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – liczby członków określonych w § 15 ust 1,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu po upływie 20 minut
od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych
do głosowania.

§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜy w szczególności:
a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich oraz od uchwał Zarządu
i orzeczeń Sądu KoleŜeńskiego,
f) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 18
Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu
KoleŜeńskiego, rozwiązanie Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów
w obecności połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, bądź bez względu na
liczebność w drugim terminie.

§ 19
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 do 7 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika,
Sekretarza oraz członków Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowania bieŜącej pracy
Stowarzyszenia,

b) określenie

szczegółowych

kierunków

działania

i

realizacja

budŜetu

Stowarzyszenia,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
e) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)
i ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na

Walnym

Zebraniu

Członków,
g) stwierdzanie waŜności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie
praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia przez podpisy dwóch osób
z Zarządu i Skarbnika,
h) do zwykłych oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw
i obowiązków Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu.

§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego, przy czym
członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia,
b) nie mogą być krewnymi, powinowatymi lub podległymi z tytułu zatrudnienia
wobec członków Zarządu Stowarzyszenia,
c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
d) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyŜszej niŜ określone w art. 8 pkt 8 ustawy
z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306, z 2001 r. Nr 85 poz. 924 i Nr
154 poz. 1799, z 2002 r. Nr 113 poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45 poz. 391 i Nr 60
poz. 535).
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w przeddzień udzielenia
(bądź nie udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

c) prawo Ŝądania zwołania nadzwyczajnego zebrania członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych
obowiązków, a takŜe przez Ŝądanie zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd
w ustalonym terminie,
e) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków ze swojej działalności.

§ 21
W przypadkach określonych w § 19 Walne Zebranie Członków winno być zwołane
w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni od daty zgłoszenia Ŝądania, a zebranie Zarządu nie
później niŜ w terminie 14 dni od daty złoŜenia wniosku.

§ 22
1. Sąd

koleŜeński

składa się z

5

członków

w

tym

Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2.

Członkowie Sądu KoleŜeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Stowarzyszenia.

3. Sąd koleŜeński orzeka w składzie co najmniej 3 osobowym.
4. Postępowanie przed Sądem toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem
stronom moŜliwości odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 23
Do zakresu działania Sądu naleŜy:
a) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem Statutu,
b) rozpoznanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a władzami
Stowarzyszenia,
c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24
Sąd KoleŜeński moŜe nakładać następujące kary organizacyjne:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członkowskich,
d) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 25

Przewodniczącemu Sądu KoleŜeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, zapisów, spadków,
c) dotacji,
d) z

odpłatnej

działalności

poŜytku

publicznego

wykonywanej

przez

Stowarzyszenie,
e) z ofiarności publicznej.
2. Środki pienięŜne, niezaleŜnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w/g zasad określonych przez Zarząd
w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Z majątku Stowarzyszenia zabrania się udzielania poŜyczek lub zabezpieczania
zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małŜeńskim 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
7. Zabrania

się

przekazywania

majątku

Stowarzyszenia

na

rzecz

członków

Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeŜeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
8. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków
Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich
na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

9. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w

których

uczestniczą

członkowie

Stowarzyszenia,

członkowie

organów

Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 27
Dla waŜności oświadczeń woli i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu i Skarbnika.

Rozdział VI
Przepisy końcowe
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana następuje na Zebraniu Walnym Członków
Stowarzyszenie na wniosek Zarządu w drodze głosowania bezwzględną większością
głosów.
2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
określa

sposób

przeprowadzenia

likwidacji

oraz

przeznaczenie

majątku

Stowarzyszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają odpowiednio zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 79, poz. 855
z 2001r. z późniejszymi zmianami).

