STATUT TOWARZYSTWA SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA
IM. PROF. PAWŁA CZARTORYSKIEGO przedłożony i
zatwierdzony na Nadzwyczajnym Walnym ZgromadzeniuZebraniu w
dniu 19 maja 2012[] grudnia
2018 roku
ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Nazwa
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: ”„Towarzystwo Szkół
Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego”, zwane dalej ”„Towarzystwem”.
Towarzystwo współpracuje z organizacją ”„United World Colleges”, zwaną dalej Szkołami
Zjednoczonego Świata oraz innymi szkołami średnimi za granicą.
§ 2 Poszanowanie prawa
Towarzystwo działa zgodnie z przepisamiprzepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.
§ 3 Siedziba i teren działania
Siedzibą Towarzystwa jest m.st. Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 4 Pieczęć
Towarzystwo posiada osobowość prawną i używa pieczęci z napisem: „TOWARZYSTWO
SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA
im. prof. Pawła CzartoryskiegoorganizacjaCzartoryskiegoorganizacja pożytku publicznego, nr
KRS 0000128672”
ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA
TOWARSZYSTWATOWARZYSTWA
§ 5 Cele
Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego wspierającą rozwój społeczeństwa
obywatelskiego poprzez wspieranie międzynarodowej edukacji młodzieży w duchu tolerancji,
ochrony praw człowieka i aktywności obywatelskiej. Towarzystwo stwarza szanse edukacyjne
szczególnie uzdolnionej młodzieży bez względu na ich sytuację materialną.
§ 6 Sposoby realizacji celów
Powyższe cele Towarzystwo realizuje przez:
a) zrzeszanie byłych i obecnych uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz członków
Szkół Zjednoczonego Świata oraz innych szkół współpracujących z Towarzystwem;

b) organizowanie regularnych spotkań byłych i obecnych uczniów ich rodziców i
nauczycieli oraz członków Szkół Zjednoczonego Świata oraz innych szkół
współpracujących z Towarzystwem, a także sympatyków Towarzystwa;
c) przeprowadzenie ogólnopolskiej kwalifikacji stypendialnej do Szkół Zjednoczonego
Świata oraz innych szkół współpracujących z Towarzystwem;
d) fundowanie stypendiów dla młodzieży w Szkołach Zjednoczonego Świata i innych
szkołach współpracujących z Towarzystwem oraz w celu finansowania kosztów
dojazdu i kieszonkowego stypendystom o trudnej sytuacji materialnej;
e) prowadzenie działań dla utworzenia Szkoły Zjednoczonego Świata w Polsce;
f) popularyzowanie misji założycielskiej Szkół Zjednoczonego Świata i idei edukacji
międzynarodowej oraz prowadzenie działalności informacyjnej popularyzującej
edukację w Szkołach Zjednoczonego Świata i innych szkołach międzynarodowych na
poziomie średnim i wyższym;
g) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez
organizowanie warsztatów, seminariów i szkół letnich dla młodzieży, w tym również
we współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą;
h) prowadzenie programów badawczych, informacyjnych, wydawniczych,
konferencyjnych i seminaryjnych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na
temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych;
i) realizację zadań z zakresu pożytku publicznego zleconych przez administrację
publiczną;
j) uczestnictwo w innych organizacjach międzynarodowych, jeżeli nie narusza to
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita
Polska jest stroną.
ROZDZIAŁ III CZŁONKOSTWO
§ 7 Rodzaje członkostwa
Towarzystwo dopuszcza trzy rodzaje członkostwa:
a) członkostwo zwyczajne,
b) członkostwo wspierające,
c) członkostwo honorowe.
§ 8 Członek Zwyczajny
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać były lub obecny uczeń Szkół
Zjednoczonego Świata i innych szkół współpracujących z Towarzystwem, a także
osoba fizyczna chcąca popularyzować idee Towarzystwa.
2. Przyjęcia członka zwyczajnego do Towarzystwa dokonuje Zarząd w drodze uchwały
podjętej zwykłą większością głosów w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia
deklaracji.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, może zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa, z tym że w składzie
Zarządu większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 9 Uprawnienia członka zwyczajnego

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do organów Towarzystwa,
b) uczestniczyć w Walnym ZgromadzeniuZebraniu,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa,
d) brać czynny udziału w działalności Towarzystwa,
e) f)zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działań mających na celu realizację celów
statutowych Towarzystwa,
f) g)korzystać z pomocy i zaplecza Towarzystwa w podejmowanych przez niego
działaniach, zgodnych z celami statutowymi Towarzystwa.
§ 10 Obowiązki członka zwyczajnego
Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
a) pomagać w realizacji celów Towarzystwa,
b) przestrzegać ściśle statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz
współdziałać przy wprowadzaniu ich w życie,
c) płacić regularnie składki członkowskie.
§ 11 Członek wspierający
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba prawna, zainteresowana
merytoryczną działalnością Towarzystwa, akceptująca jego cele, która zadeklaruje
chęć zaangażowania się w celu ich realizacji.
2.Przyjęcia członka wspierającego do Towarzystwa dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej
zwykłą większością głosów w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji . Uchwała
Zarządu powinna określać sposób zaangażowania członka wspierającego w działalność
Towarzystwa.
§ 12 Uprawnienia członka wspierającego
1. Członek wspierający Towarzystwa ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnym ZgromadzeniuZebraniu,
b) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa,
c) brać czynny udziału w działalności Towarzystwa,
d) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działań, mających na celu realizację celów
statutowych Towarzystwa,
2. Członek wspierający Towarzystwa nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
Przysługuje mu jedynie głos doradczy.
§ 13 Obowiązki członka wspierającego
Członek wspierający Towarzystwa ma obowiązek pomagać w realizacji celów Towarzystwa.
§ 14 Członek honorowy
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów Towarzystwa.

2. Przyjęcia członka honorowego do Towarzystwa dokonuje Walne ZgromadzenieZebranie
w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, a w
pozostałym zakresie ma takie same prawa i obowiązku jaki członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
5. Wszyscy członkowie honorowi tworzą Radę Patronacką.
§ 15 Ustanie członkostwa
Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) wykluczenia uchwałą Zarządu albo Walnego ZgromadzeniaZebrania podjętą w wyniku
postępowania dyscyplinarnego.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE i USTRÓJ TOWARZYSTWA
§ 16 Władze Towarzystwa
Władzami Towarzystwa są: Walne ZgromadzenieZebranie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
§ 17 Walne ZgromadzenieZebranie
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne ZgromadzenieZebranie, w którego skład
wchodzą wszyscy członkowie Towarzystwa.
2. W sprawach, w których niniejszy statut nie określa właściwości władz Towarzystwa,
podejmowanie uchwał należy do Walnego ZgromadzeniaZebrania.
§ 18 Kompetencje Walnego ZgromadzeniaZebrania
Do zakresu działania Walnego ZgromadzeniaZebrania należy w szczególności:
a) ustalanie kierunków i programu działania Towarzystwa, w tym wytycznych dla
Zarządu w sprawie budżetu,
b) uchwalenie statutu i jego zmian,
c) zatwierdzanie regulaminów obrad Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) wybór i odwoływanie w tajnym głosowaniu członków Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań:
merytorycznego i finansowego za okres ostatniej kadencji,
f) podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich,
h) wyrażanie zgody na podejmowanie w imieniu Towarzystwa czynności
przekraczających zwykły zarząd,
i) rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
j) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
k) podejmowanie decyzji w przedmiocie odwołania od uchwały Zarządu o udzieleniu
upomnienia, zawieszenia w prawach oraz wykluczenia członka Towarzystwa,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, które ze względu na swą
szczególną wagę wymagają przejawu woli całego Towarzystwa,
n) wyłączna kompetencja do podejmowania uchwały w przedmiocie zawarcia, zmiany
lub wypowiedzenia umowy dotyczącej Funduszu Żelaznego Towarzystwa (UWC
Poland Endowment Fund) lub dokonania innej istotnej czynności z nim związanej.
§ 19 Obrady Walnego ZgromadzeniaZebrania
1. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad zgodnie z przyjętym przez
siebie porządkiem obrad.Zebranie odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności przy pomocy dedykowanych systemów informatycznych.
2.Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. 3.W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia.Walnym Zebraniu można uczestniczyć jedynie osobiście, za
pośrednictwem indywidualnego konta do głosowania w dedykowanym systemie
informatycznym.
3. Zarząd dokonuje wyboru systemu informatycznego, za pośrednictwem którego odbywać
się będzie Walne Zebranie, który spełnia poniższe kryteria:
a. Umożliwia indywidualne głosowanie przez Członków Towarzystwa przy użyciu
indywidualnego konta stworzonego dla jednego adresu e-mail.
b. Umożliwia głosowanie tajne.
c. Umożliwia głosowanie odbywające się w terminach określonych Statutem.
4. Walne Zgromadzenie Członków obraduje na posiedzeniuZebranie może obradować w trybie
zwyczajnym albolub nadzwyczajnym.
5. Walne Zebranie kierowane jest przez Komisarza Wyborczego wybieranego przez Zarząd
w drodze uchwały. Komisarz Wyborczy musi spełniać poniższe kryteria:
a. Wykonuje zawód zaufania publicznego adwokata lub radcy prawnego;
b. Nie jest członkiem Towarzystwa, ani nie jest w żaden sposób powiązany osobowo
bądź materialnie z Towarzystwem.
c. Podpisze oświadczenie, w którym zobowiąże się do kierowania Walnym
Zebraniem w sposób zgodny z postanowieniami Statutu Towarzystwa, które
zostaje dołączone do uchwały Zarządu o jego wyborze.
6. Komisarz Wyborczy pełni funkcję administratora głosowań dedykowanego systemu
informatycznego.
7. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów głosujących
Członków Towarzystwa.
§ 20 ZgromadzenieZebranie Zwyczajne
1. Walne ZgromadzenieZebranie obradujące w trybie zwyczajnym, zwane dalej
ZgromadzeniemZebraniem Zwyczajnym, zwoływane jest przez Zarząd co dwa lata.
2. Przedmiotem Zebrania Zwyczajnego jest w szczególności:
a) wybór i odwoływanie w tajnym głosowaniu członków Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań:

merytorycznego i finansowego za okres ostatniej kadencji,
c) podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
3. 2.Zarząd zawiadamia wszystkich czCzłonków Towarzystwa o terminie, trybie,
miejscuwyborze
Komisarza Wyborczego i proponowanym porządku obrad
ZgromadzeniaZebrania Zwyczajnego co najmniej na dwa tygodniemiesiące przed jego
terminem, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie na stronie
internetowej Towarzystwa. WszystkieInformuje także o możliwości zgłaszania kandydatur
do Zarządu albo Komisji Rewizyjnej w określonej w uchwale Zarządu formie.
4. Na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Zarząd przekazuje
Członkom Towarzystwa za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkie dokumenty,
będące przedmiotem uchwał planowanego ZgromadzeniaZebrania Zwyczajnego, w tym w
szczególności: sprawozdania, bilanse, projekty zmian statutu, plan pracy na następną kadencję,
są wymienione w zawiadomieniu oraz udostępniane członkom Towarzystwa co najmniej na dwa tygodnie
przed terminem Zgromadzenia Zwyczajnego na stronie internetowej Towarzystwasylwetki kandydatów

do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Komisarz Wyborczy przekazuje każdemu Członkowi
Towarzystwa uprawnionemu do głosowania indywidualne dane do logowania do
dedykowanego systemu informatycznego umożliwiające oddanie głosów w ramach
Walnego Zebrania.
3.Przedmiotem Zgromadzenia Zwyczajnego jest w szczególności:
a)wybór i odwoływanie w tajnym głosowaniu członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
5. Głosowania w ramach Zebrania Zwyczajnego odbywają się ciągu 2 tygodni. .
6. W pierwszym tygodniu odbywają się głosowania nad:
a) b)rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań:Przyjęciem
sprawozdania merytorycznego i
b) Przyjęciem sprawozdania finansowego za okres ostatniej kadencji,
c) podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.Udzieleniem
absolutorium dla członków Zarządu
7. W drugim tygodniu odbywają się głosowania nad:
a) Wyborem członków Zarządu
b) Wyborem członków Komisji Rewizyjnej.
8. Wyniki głosowań Komisarz Wyborczy przekazuje Zarządowi najpóźniej na koniec
kolejnego dnia od dnia zamknięcia głosowań każdego tygodnia głosowań. Zarząd
przekazuje wyniki wyborów członkom Towarzystwa za pośrednictwem poczty
elektronicznej najpóźniej na koniec kolejnego dnia od dnia otrzymania wyników
głosowań od Komisarza Wyborczego.
§ 21 Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieZebranie
1. Walne ZgromadzenieZebranie obradujące w trybie nadzwyczajne, zwane dalej
Nadzwyczajnym ZgromadzeniemZebraniem, zwoływane jest przez Zarząd na podstawie:
a) uchwały Zarządu
b) uchwały Walnego ZgromadzeniaZebrania,
c) wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) wniosku co najmniej 25 członków zwyczajnych Towarzystwa,
e) w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne ZgromadzenieZebranie Zarząd zwołuje w ciągu miesiącadwóch miesięcy

od podjęcia uchwały albo zgłoszenia wniosku, o których mowa powyżej. Do
zwoływania Nadzwyczajnego ZgromadzeniaZebrania stosuje się odpowiednio przepis §
20 ust. 2-3 niniejszego Statutu.
3. Głosowania w ramach odbywania Nadzwyczajnego Zebrania trwają 1 tydzień.
§ 22 Ważność uchwał Walnego ZgromadzeniaZebrania
1. Uchwały Walnego ZgromadzeniaZebrania zapadają zwykłą większością głosów
oddanych Członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał
o zmianie Statutu i rozwiązaniu Towarzystwa, które wymagają większości 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 naleNależycie zwołane Walne ZgromadzenieZebranie jest
prawomocne i zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał jeżeli obecnych na nim jest
co najmniej połowa członków Towarzystwa.
3.Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest mniej niż połowa członków Towarzystwa Zarząd może
niezwłocznie podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków w drugim terminie i podać ją do
wiadomości obecnym członkom towarzystwa. Zarząd nie może w tym trybie zmienić pierwotnego porządku
obrad. Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie jest prawomocne i zdolne do podejmowania
prawomocnych uchwał bez względu na ilość obecnych na nim członków Towarzystwa.

§ 23 Zarząd
1. Zarząd prowadzi sprawy Towarzystwa, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,
realizuje uchwały Walnego ZgromadzeniaZebrania i odpowiada przed nim za swoją
działalność.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 24 Zakres działania Zarządu
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) prowadzenie spraw Towarzystwa w oparciu o Statut i uchwały Walnego
ZgromadzeniaZebrania,
b) uchwalanie rocznych planów budżetowych,
c) wykonywanie uchwał Walnego ZgromadzeniaZebrania,
d) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych
i wspierających,
e) podejmowanie uchwał w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia,Zebrania i wyboru
Komisarza Wyborczego.
f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn, wykorzystania dotacji,
subwencji, środków z funduszy publicznych, grantów, a także przystępowania do
umów i przyjmowania zleceń usług,
g) gospodarowanie funduszami Towarzystwa do granic określonych budżetem oraz
dokonywanie niezbędnych zmian w budżecie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
h) reprezentowanie Towarzystwa w stosunkach zewnętrznych,
i) sporządzanie corocznych sprawozdań (merytorycznego i finansowego) i
przedstawianie ich do zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną,

j) zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz
przedkładanie tych dokumentów zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie,
k) składanie sprawozdania z działalności Towarzystwa (merytorycznego i finansowego)
do zatwierdzenia przez Walne ZgromadzenieZebranie w celu uzyskania absolutorium,
l) powoływanie Komisji Specjalnych w celu realizacji zadań statutowych, w tym w
szczególności Komisji Rekrutacyjnej zajmującej się organizowaniem i
przeprowadzaniem postępowania kwalifikacyjnego,
m) ł) uchwalanie wewnętrznych regulaminów organizujących prace Zarządu, w tym
Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Stypendialnej.
§ 25 Negatywne kompetencje Zarządu
Zarząd nie może:
a) podejmować uchwał udzielających jakichkolwiek pożyczek lub jakichkolwiek
zabezpieczeń na majątku Towarzystwa, w szczególności w stosunku do czlonków
Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz
osób, z którymi członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa oraz
pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zwiazanizwiązani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej ”Osobami Bliskimi”),
b) podejmować uchwał przekazujących majątek Towarzystwa na rzecz członków
Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz
ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) podejmować uchwał wykorzystwujących majątek Towarzystwa na rzecz członków
Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz
ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) podejmować uchwał dotyczących kupna towarów lub usług od podmiotów, w którym
uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa lub
pracownicy Towarzystwa oraz ich OsbyOsoby Bliskie, na zasadach inncyinny niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 26 Procedowanie Zarządu
1. Zarząd liczy od 5pięciu do 8ośmiu członków wybieranych przez Walne
ZgromadzenieZebranie w głosowaniu tajnym na wspólną dwuletnią kadencję.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się, wybierając ze swego grona
Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.
3. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż
raz na dwa miesiące.
4. Uchwały Zarządu Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków. W sytuacji równego
rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego. Przewodniczący zwołując

posiedzenie ma obowiązek powiadomienia Komisji Rewizyjnej o każdym zwołaniu
posiedzenia Zarządu i planowanym porządku obrad.
6. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje w przypadku:
a) ustąpienia z funkcji,
b) odwołania przez Walne ZgromadzenieZebranie,
c) śmierci.
7. W każdym wypadku powstania wakatu wgdy ilość członków Zarządziedu wyniesie poniżej
pięciu, bez względu na przyczynę ustania członkostwa w trakcie trwania kadencji,, w ciągu 14
dni od powzięcia informacji o powstaniu wakatu Zarząd podejmuje uchwałę o zwołaniu
Nadzwyczajnego ZgromadzeniaZebrania w celu odbycia wyborów uzupełniających.
8. Nieudzielnie absolutorium członkowi Zarządu skutkuje brakiem możliwości pełnienia
funkcji członka Zarządu lub Komisji rewizyjnej przez dwie kolejne kadencje.
§ 27 Sposób reprezentowania Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
Wszelkie oświadczenia w imieniu Towarzystwa, w tym w szczególności oświadczenia w
zakresie jego reprezentowania oraz zaciągniagania w jego imieniu zobowiązań majątkowych,
wymagają zgodnego współdziałania co najmniej dwóch członków Zarządu, z których jeden
musi być Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym.
§ 28 Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
§ 29 Zakres działania Komisji Rewizyjnej
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności organizacyjnej Towarzystwa,
b) kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa,
c) opiniowanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu przed ich
złożeniem właściwemu ministrowi, zgodnie z wymogami ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od
przekazania sprawozdania przez Zarząd,
d) składanie sprawozdań na Walnym ZgromadzeniuZebraniu i stawianie wniosków o
udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) występowanie do Zarządu z uchwałą o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
ZgromadzeniaZebrania.
§ 30 Procedowanie Komisji Rewizyjnej
1. Komisja Rewizyjna liczy trzech członków wybieranych przez Walne ZgromadzenieZebranie
w głosowaniu tajnym na wspólną dwuletnią kadencję.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który ma.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.
4. 3.Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są na posiedzeniach. Uchwały Komisji
Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności
przynajmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. W sytuacji równego rozłożenia
głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. 4.Ustanie członkostwa w Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
a) ustąpienia z funkcji,
b) odwołania przez Walne ZgromadzenieZebranie,
c) śmierci.
6. 5.W każdym wypadku powstania wakatu wgdy ilość członków Komisji Rewizyjnej wyniesie
mniej niż trzy, bez względu na przyczynę ustania członkostwa w trakcie trwania kadencji,,
w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o powstaniu wakatu Komisja Rewizyjna podejmuje
uchwałęwnioskuje o zwołaniuanie Nadzwyczajnego ZgromadzeniaZebrania w celu odbycia
uzupełniających wyborów do Komisji Rewizyjnej.
§ 31 Ograniczenia Dotyczące członkostwa w Komisji Rewizyjnej
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa, podległości służbowej, w związku małżeńskim ani też
we wspólnym pożyciu,
b) być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściganie z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
otrzymywać jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.
§ 32 Rada Patronacka
1. Rada Patronacka składa się z członków honorowych Towarzystwa.
2. Do zakresu działania Rady Patronackiej należy:
a) wspieranie Towarzystwa,
b) służenie autorytetem, doświadczeniem i wiedzą przy określaniu kierunków
działalności Towarzystwa,
c) podejmowanie działań mających na celu promowanie idei Towarzystwa i
przyczynianie się do osiągania jego celów.
3. Ustanie członkostwa w Radzie Patronackiej następuje w przypadku:
a) ustąpienia z funkcji,
b) odwołania przez Walne ZgromadzenieZebranie,
c) śmierci.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I DOCHODY TOWARZYSTWA
§ 33 Majątek Towarzystwa
1. Na majątek Towarzystwa składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki krajowe i zagraniczne, środki pochodzące z ofiarności
prywatnej, zbiórek publicznych,
c) dochody z majątku Towarzystwa, w tym dochody z aktywów, nieruchomości oraz
praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych
instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, odsetek i
depozytów bankowych, dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przy
czym dochody te służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone
do podziału między jego członków,
d) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, grantów, zleceń
usług,
e) dochody z działalności gospodarczej (która prowadzona może być wyłącznie jako
działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, według
ogólnych zasad określonych w przepisach odrębnych), przy czym ewentualna
nadwyżka przychodów nad kosztami wynikająca z tej działalności służy realizacji
celów statutowych, czyli działalności pożytku publicznego i nie może być
przeznaczona do podziału między członków Towarzystwa.
2. Majątek określony w ust. 1 służy do prowadzenia działalności pożytku publicznego,
która jest wyłączną działalnością statutową Towarzystwa i nie może być użyty do
innych celów lub w sposób sprzeczny ze statutem Towarzystwa.
§ 34 Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa
1. Zarządzając majątkiem i funduszami Towarzystwa Zarząd przestrzega preliminarza
budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Towarzystwa
jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd sporządza preliminarz budżetowy na rok bieżący i zatwierdza go nie później
niż w lutym danego roku.
3. Do czynności wykraczających ponad zwykły zarząd niezbędna jest uchwała Walnego
ZgromadzeniaZebrania.
ROZDZIAŁ VI POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE
§ 35 Procedura w sprawach dyscyplinarnych
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczynane jest uchwałą Zarządu w przypadku:
a) rażącego naruszenia przez członka Towarzystwa obowiązków nałożonych na
niego w niniejszym Statucie,
b) podejmowania działań narażających dobre imię i wizerunek Towarzystwa
Uchwała powyższa musi zawierać konkretny zarzut rażącego naruszenia danego
postanowienia niniejszego statutu oraz jego uzasadnienie. Odpis takiej uchwały
przesyła się listownie członkowi Towarzystwa, którego ona dotyczy, w terminie
dwóch tygodni od jej podjęcia.
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2. Członek Towarzystwa może w terminie dwóch tygodni od doręczenia odpisu uchwały
zająć na piśmie stanowisko co do jej treści i stawianych mu zarzutów.
3. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 2 lub po bezskutecznym
upływie terminu na jego zajęcie Zarząd może uchwałą udzielić upomnienia lub
zawiesić członka w jego prawach na okres nie dłuższy niż jeden rok. Odpis uchwały
przesyła się listownie członkowi Towarzystwa, którego ona dotyczy w terminie dwóch
tygodni od jej podjęcia.
4. Członka zawieszonego w prawach obciążają nadal wynikające z niniejszego statutu
obowiązki.
5. 3.W przypadku dalszych rażących naruszeń przez członka Towarzystwa postanowień
niniejszego statutu, pomimo podjęcia przez Zarząd uchwały o zawieszeniu w prawach,
Zarząd może uchwałą wykluczyć takiego członka z Towarzystwa. Odpis uchwały
przesyła się listownie członkowi Towarzystwa, którego ona dotyczy w terminie dwóch
tygodni od jej podjęcia.
6. 4.Członkowi, w stosunku do którego Zarząd podjął uchwałę udzielającą upomnienia,
zawieszającą w prawach albo wykluczającą z Towarzystwa, przysługuje prawo
odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego ZgromadzeniaZebrania w terminie dwóch
tygodni od daty doręczenia uchwały listownie. Odwołanie skierowane do Walnego
ZgromadzeniaZebrania zainteresowany członek przesyła Zarządowi.
7. 5.W terminie dwóch tygodni od doręczenia odwołania Zarząd podejmuje uchwałę o
zwołaniu Walnego ZgromadzeniaZebrania. Walne ZgromadzenieZebranie może swoją
uchwałą utrzymać uchwałę Zarządu w mocy bądź ją uchylić. Jeżeli Walne
ZgromadzenieZebranie uchyliło uchwałę Zarządu o zawieszeniu w prawach albo o
wykluczeniu z Towarzystwa, wówczas Zarząd nie może na tej samej podstawie
prowadzić wobec danego członka postępowania dyscyplinarnego.
8. 6.Uchwałę, o której mowa w ust. 57 zd. 2 Walne ZgromadzenieZebranie podejmuje
zwykłą większością głosów. Uchwała ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
ROZDZIAŁ VII LIKWIDACJA
§ 36 Przebieg likwidacji
1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić uchwałą Walnego ZgromadzeniaZebrania
podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków
Towarzystwa. Jeżeli na Walnym ZgromadzeniuZebraniu obecnych jest mniej niż połowa
członków Towarzystwa Zarząd może niezwłocznie podjąć uchwałę o zwołaniu
Walnego ZgromadzeniaZebrania Członków w drugim terminie i podać ją do wiadomości
obecnym członkom towarzystwa. Zarząd nie może w tym trybie zmienić pierwotnego
porządku obrad. Walne ZgromadzenieZebranie zwołane w drugim terminie jest
prawomocne i zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na ilość
obecnych na nim członków Towarzystwa, w szcególnoszczególności także i w
przedmiocie rozwiązania Towarzystwa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne ZgromadzenieZebranie określa
sposób jego likwidacji, wybiera organizację pożytku publicznego, której przekazane
mają być środki pozostałe po likwidacji majątku Towarzystwa, a także wyznacza
likwidatorów, przy czym uchwały wyznaczające likwidatorów wymagają zwykłej
większości głosów.
3. Likwidatorzy przeprowadzają likwidację w możliwie najkrótszym czasie, w sposób

zabezpieczający środki Towarzystwa przed nieuzasadnionym uszczupleniem oraz z
pełnym zabezpieczeniem praw wierzycieli. W szczególności, likwidatorzy mają
obowiązek powiadomić wierzycieli Towarzystwa o jego likwidacji.
4.
4. Majątek pozostały po likwidacji Towarzystwa przekazuje się wybranej uchwałą
Walnego ZgromadzeniaZebrania o której mowa w ust. 2 organizacji pożytku
publicznego.
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