STATUT
TOWARZYSTWA SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i prawa Stowarzyszenia.
§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę:
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego,
nazwane w dalszym ciągu ”Towarzystwem”.
§2
Siedzibą Towarzystwa jest m.st. Warszawa, a terenem działania obszar
Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Towarzystwo posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej z
napisem: TOWARZYSTWO SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA,
Stowarzyszenie zarejestrowane.
Rozdział II
Cel i środki działania
§4
Towarzystwo jest organizacją osób, które działając zgodnie z konstytucją
Rzeczpospolitej Polskiej mają na celu następującą nieodpłatną działalność
pożytku publicznego:
a) zrzeszanie byłych i obecnych studentów i nauczycieli Szkół
Zjednoczonego Świata oraz innych szkól współpracujących z
Towarzystwem;
b) przeprowadzenie ogólnopolskiej kwalifikacji stypendialnej do
Szkół
Zjednoczonego
Świata
oraz
innych
szkół
współpracujących z Towarzystwem;
c) gromadzenie środków w celu fundowania stypendiów w
szkołach Zjednoczonego Świata oraz finansowania kosztów
dojazdu i kieszonkowego stypendystom o trudnej sytuacji
materialnej;
d) prowadzenie działań mających na celu zorganizowanie Szkoły
Zjednoczonego Świata w Polsce;
e) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzację edukacji
w Szkołach Zjednoczonego Swiata i innych szkołach na
poziomie średnim i wyższym.
f)
upowszechnienie idei tolerancji, ochrony praw człowieka oraz
swobód obywatelskich.
§5
Powyższe cele Towarzystwo realizuje przez:
a)
organizowanie spotkań uczniów, absolwentów oraz członków i
sympatyków Towarzystwa,
b)
popularyzowanie idei Szkół Zjednoczonego Świata oraz
kształcenia za granicą;
c)
organizowanie imprez artystycznych;
d)
prowadzenie czytelni czasopism i biblioteki;
e)
organizowanie i finansowanie publikacji, wydawnictw,
konferencji i seminariów;
f)
zbieranie środków na fundusz stypendialny oraz organizowanie
zbiórek, aukcji, konkursów i innych przedsięwzięć, mających
na celu uzyskanie środków na działalność Towarzystwa;
g)
współpracę z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą;
§6
Działalność Towarzystwa odbywa się:
a) poprzez imprezy ogólne
b) poprzez komisję selekcji i komisję stypendialną, komisję absolwentów,
Komitet Krajowy, który reprezentuje Towarzystwo w kontaktach
zagranicznych oraz, w miarę potrzeby inne komisje.
Rozdział III
Członkowie
§7
Towarzystwo zna dwa rodzaje członkostwa:
a) członkowie zwyczajni
b) członkowie wspierający.

§8
1. Członkami zwyczajnymi mogą być byli i obecni uczniowie Szkół
Zjednoczonego Świata i inych szkół współpracujących z Towarzystwem
oraz osoby fizyczne chcące poularyzować idee Towarzystwa. Przyjęcie w
poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie deklaracji złożonej
do Zarzadu Towarzystwa, który w tej sprawie podejmuje uchwałę zwykłą
większością głosów.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne chcące
popularyzować ideę Szkół Zjednoczonego Świata. Przyjęcie w poczet
członków wspierających następuje na podstawie rejestracji w Sekretariacie
Towarzystwa.
3. Członkami Towarzystwa mogą być również obywatele obcy, a w
szczególności byli i obecni uczniowie Szkół Zjednoczonego Świata,
zamieszkali za granicą oraz przedstawiciele ambasad, instytucji
kulturalnych krajów, które przyznają stypendia polskim uczniom Szkół
Zjednoczonego Świata.
§9
Członek zwyczajny Towarzystwa posiada bierne i czynne prawo wyborcze
do Zarządu Towarzystwa.
Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Towarzystwa,
b) brania udziału w działalności Towarzystwa.
§ 10
Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) ścisłego przestrzegania Statutu, stosowania się do uchwał Walnego
Zebrania i Zarządu Towarzystwa i wprowadzania ich w życie,
b) brania czynnego udziału w działalności Towarzystwa,
c) regularnego płacenia składek członkowskich.
§ 11
Członek wspierający ma prawo brania udziału w zebraniach otwartych
Towarzystwa.
§ 12
Członek wspierający ma obowiązek:
a) ścisłego przestrzegania Statutu,
b) regularnego płacenia składek.
§ 13
Za nieprzestrzeganie Statutu Zarząd Towarzystwa ma prawo udzielenia
członkowi upomnienia, względnie może członka wykluczyć z Towarzystwa.
Od decyzji Zarządu Towarzystwa członek ma prawo odwołać się do
Walnego Zebrania.
§ 14
Przynależność do Towarzystwa oraz prawa i obowiązki ustają z chwilą:
a) wystąpienia zgłoszonego do Sekretariatu Towarzystwa,
b) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez więcej
niż 12 miesięcy,
c) wykluczenia z Towarzystwa w trybie § 16 Statutu.
Rozdział IV
Ustrój i władze Towarzystwa
§ 15
Władzą Towarzystwa jest: Walne Zebranie Towarzystwa, Zarząd
Towarzystwa oraz Komisja Rewizyjna.
§ 16
Do zakresu działania Walnego Zebrania Towarzystwa należy:
a) wybór Zarządu Towarzystwa w składzie do jedenastu osób oraz
Komisji Rewizyjnej w składzie trzech członków i jednego
zastępcy,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd
Towarzystwa sprawozdania za okres dwuletni, od ostatniego
Walnego Zebrania,
c) ustalanie programu działania i budżetu Towarzystwa,
d) rozpatrywanie wniosków Zarządu Towarzystwa i Komisji
Rewizyjnej,
e) udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi
Towarzystwa,
f)
uchwalanie Statutu oraz jego zmiany,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,

h)
i)

podejmowanie decyzji w przedmiocie odwołanie od pozbawienia
członkostwa,
podejmowanie uchwały we wszystkich innych sprawach, które
ze względu na swą szczególną wagę wymagają przejawu woli
całego Towarzystwa.

§ 17
1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Towarzystwa w pierwszym
terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy członków
zwyczajnych obecnych w kraju, w drugim terminie uchwały Walnego
Zebrania ważne są niezależnie od liczby obecnych.
2. Uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa zapadają zwykłą większością
głosów, z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Towarzystwa,
które wymagają większości 2/3 głosów.
§ 18
1. Walne Zebranie Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa
raz na dwa lata z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed
zebraniem.
2. Nadzwyczajne Zebranie Towarzystwa jest zwoływane na skutek decyzji
Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej lub na życzenie 1/3 członków
zwyczajnych.
§ 19
Zarząd Towarzystwa kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność
przed Walnym Zebraniem Towarzystwa.
§ 20
Zarząd Towarzystwa składa się z Przewodniczącego, dwóch
Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika oraz nie więcej niż sześciu
członków Zarządu, przy czym ilość członków, którzy mają być wybierani
ustala każdorazowo Walne Zebranie.
§ 21
Zarząd Towarzystwa wybierany jest wraz z Komisją Rewizyjną na dwa lata.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a)
być członkami Zarządu ani pozostawać w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia,
b)
być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej, otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia
funkcji w Komisji Rewizyjnej,
c)
otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w
Komisji Rewizyjnej.
§ 22
Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące.
§ 23
1. Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy w szczególności:
a) kierowanie w oparciu o ustalone plany działalnością Towarzystwa,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Towarzystwa,
c) przyjmowanie nowych członków i pozbawianie członkostwa,
d) ustalanie wysokości składek członkowskich,
e) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań
Towarzystwa,
f) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn,
g) gospodarowanie funduszami Towarzystwa do granic określonych
budżetem oraz dokonywanie niezbędnych zmian w budżecie zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
h) reprezentowanie Towarzystwa,
j) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu z wykonanych prac.
2. Zarządowi nie wolno:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Towarzystwa,
b) przekazywać lub wykorzystywać majątek Towarzystwa na rzecz
jego 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,
c) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 24
Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe
podpisują w imieniu Towarzystwa łącznie skarbnik oraz jeden z pozostałych
członków Zarządu.
§ 25
Uchwały Zarządu Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku
równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 26
Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków zwykłych, wybranych na
Walnym Zebraniu Towarzystwa jest organem kontrolującym działalność
Towarzystwa.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności organizacyjnej Towarzystwa,
b) kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Towarzystwa i stawianie
wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi
Towarzystwa,
d) występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskiem o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
.
§ 27
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy mają prawo
uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.
W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej, ma ona prawo
dokooptowania brakującego członka.
W tym przypadku powinna się ona ukonstytuować.
Rozdział V
Fundusze i majątek
§ 28
Fundusze Towarzystwa składają się z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z
ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych,
c) wpływów z działalności statutowej Towarzystwa, dochodów z
własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia,
dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
d) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy
publicznych, grantów, zleceń usług,
e) dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na
podstawie odrębnych przepisów.
§ 29
Majątkiem i funduszami Towarzystwa dysponuje Zarząd zgodnie z
preliminarzem budżetowym, przy czym rokiem obrachunkowym i
sprawozdawczym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.
Rozdział VI
Sekretariat Towarzystwa
§ 30
Zarząd Towarzystwa w miarę potrzeby i zgodnie z preliminarzem
budżetowym może zatrudniać płatny personel pomocniczy.
Rozdział VII
Rozwiązanie Towarzystwa
§ 31
1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały
zwyczajnego, względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa,
przy większości 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie
określa sposób jego likwidacji. Majątek pozostały po likwidacji
Towarzystwa przekazuje się wybranej przez Zebranie organizacji o celach
niezarobkowych, z przeznaczeniem na cele oświatowe.
Statut został zatwierdzony na Walnym Zebraniu członków w Warszawie,
dnia 11 listopada 2005 roku.

