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STATUT
Stowarzyszenia na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej

§7
Stowarzyszenie może posiadać sztandar i odznakę organizacyjną oraz używać pieczęci
i odznak zgodnie z przepisami prawa.

„Wszyscy dla wszystkich”
Rozdział I.

Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji.

Postanowienia ogólne.
§1
1.

Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej ”Wszyscy dla
wszystkich” działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dn. 07.04.1989
roku (Dz. U. z 2010 r. N5 28, poz.146 z późniejszymi zmianami).

2.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy
społecznej „Wszyscy dla wszystkich”.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Olkusz, 32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 2.
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego.

1.
2.
3.

§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem osób działających na
rzecz rozwoju edukacji, kultury i pomocy społecznej lokalnych społeczności.

1.
2.

1.
2.

§5
Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu
swoich członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§6
Do Stowarzyszenia mogą wstępować cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o pokrewnych celach działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych, których Polska jest stroną.

§8
Celem Stowarzyszenia „Wszyscy dla wszystkich” jest:
 prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności lub
określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze
względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do
społeczeństwa,
 wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji narodowej,
 rozwój kultury fizycznej, sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci
i młodzieży,
 pomoc społeczna na rzecz młodzieży i ich rodzin,
 przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 promowanie zdrowego stylu życia oraz konieczności dbania o swoje zdrowie,
 integracja młodzieży z różnych środowisk społecznych, kulturowych i osób
niepełnosprawnych,
 ochrona środowiska naturalnego,
 poprawa bezpieczeństwa społeczności szkolnej i lokalnej,
 promowanie idei integracji europejskiej.
§9
1. Stowarzyszenie „Wszyscy dla wszystkich” realizuje swoje cele poprzez następujące
formy działalności nieodpłatnej:
a) wzbogacanie szkoły w pomoce dydaktyczno-naukowe,
b) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych oraz
wymagających zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
c) działania na rzecz edukacji i upowszechniania kultury w celu wyrównywania
szans różnych grup społecznych,
d) organizowanie imprez kulturalnych na terenie szkoły i w środowisku
lokalnym,
e) działanie na rzecz rehabilitacji, pomocy i integracji osób niepełnosprawnych,
f) organizowanie imprez sportowych, turystyczno-rekreacyjnych oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
g) działalność charytatywna,
h) współpracę z instytucjami pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej,
samorządami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi w realizacji celów
statutowych,
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i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)

wspieranie działań związanych z realizacją międzynarodowego projektu „Szkoła
Promująca Zdrowie”,
prowadzenie kampanii profilaktycznych, rozpowszechnianie prozdrowotnych
modeli zachowań oraz współpraca z ośrodkami pracującymi na rzecz dzieci i rodzin
zagrożonych patologią,
podejmowanie działań związanych z ideą integracji,
współpraca ze służbami porządkowymi na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
działanie na rzecz integracji europejskiej: wspieranie działalności Szkolnego Klubu
Europejskiego i rozwijanie kontaktów międzynarodowych,
realizowanie prac i przedsięwzięć, zgodnych z celami Stowarzyszenia, zleconych
przez inne osoby, instytucje i organizacje.
gromadzenie i upowszechnianie danych o działalności stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie „Wszyscy dla wszystkich” może realizować swoje cele poprzez
następujące formy działalności odpłatnej:
a) organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów dla młodzieży
i osób dorosłych,
b) prowadzenie badań społecznych oraz opracowywanie ekspertyz i raportów
dotyczących edukacji i wychowania,
c) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej zgodnej z celami statutu,
d) tworzenie i prowadzenie jednostek oświatowych i wychowawczych,
e) organizowanie imprez kulturalnych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym
f) działanie na rzecz rehabilitacji, pomocy i integracji osób niepełnosprawnych,
g) organizowanie imprez sportowych, turystyczno-rekreacyjnych oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
h) realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia, zleconych
przez inne osoby, instytucje i organizacje.
3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego zostanie
rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów
i wyników każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

1.
2.

§ 10
Stowarzyszenie, aby realizować cele statutowe, może prowadzić działalność
gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
§ 11

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami
rządowymi,
samorządowymi,
prywatnymi
oraz
pozarządowymi
w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 zwyczajnych
 honorowych
 wspierających
§ 13
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

1.

2.

3.

1.

2.
3.

1.

§ 14
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych,
aktywnie wspierająca wszelkie inicjatywy społeczne służące temu celowi,
zamieszkała na terytorium RP.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która
szczególnie zasłużyła się dla Stowarzyszenia i regionu. Członkami honorowymi
może być młodzież niepełnoletnia.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, której przedmiot
działalności związany jest z celami i zadaniami Stowarzyszenia, jeśli zadeklaruje
pomoc finansowo-rzeczową dla Stowarzyszenia.
§ 15
Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
c) korzystać z urządzeń, świadczeń Stowarzyszenia i pomocy na zasadach
określonych przez Walne Zebranie Członków,
d) nosić odznaki Stowarzyszenia,
e) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości nie wyższej przeciętne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
rok poprzedni.
Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
Członek honorowy zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.
Członek wspierający ma prawo popierać działalność Stowarzyszenia legitymując
się jego przynależnością, brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego
przedstawiciela.
§ 16
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
b) aktywnie uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia i je popierać
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reprezentować godnie imię Stowarzyszenia i swoją postawą promować zdrowy styl
życia,
d) wpłacić wpisowe i regularnie płacić składki członkowskie w wysokości
i na
zasadach uchwalonych przez władze Stowarzyszenia.
Członek wspierający udziela pomocy finansowej i rzeczowej Stowarzyszeniu.
c)

2.

5.
6.

§ 17
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej
deklaracji zainteresowanego.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonego
pisemnego zgłoszenia.
§ 18
Nabycie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia następuje z dniem podjęcia stosownej
uchwały przez uprawniony do tego organ.

1.

2.
3.

§ 19
Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia,
b) skreślenia z listy członków na skutek zalegania w płaceniu składki członkowskiej za
okres dłuższy niż pięć miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
c) utraty praw publicznych,
d) śmierć członka,
e) działanie wbrew idei i celom Stowarzyszenia.
O utracie członkostwa w przypadkach określonych w ust. 1 pkt b) i c) decyduje organ,
który podejmował uchwałę o nadaniu członkostwa.
Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w
terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna .

7.
8.

§ 21
Walne Zebranie Stowarzyszenia:
1.

2.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

1.

2.
3.
4.

§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwał
Walnego Zebrania.
Kadencja władz trwa 3 lata.
W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne zebranie w drugim terminie, tego
samego dnia jedną godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały

Walnego zebrania zapadają zwykła większością głosów bez względu na ilość
obecnych członków. Opisana zasada odnosi się do wszystkich uchwał walnego
zebrania.
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełnić miejsca
o nowych członków po członkach, którzy ustąpili w okresie kadencji; liczba
uzupełnianych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby
składu pochodzącego
z wyboru.
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie innych władz
Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków przekształca się w Walne Zebranie Delegatów, jeżeli
liczba członków Stowarzyszenia przekroczy liczbę 250 osób.

3.

Walne Zebranie zwane dalej „zebraniem” jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i
może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczaje Walne Zebranie zwołuje Zarząd
raz w roku jako sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze,
zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego
zebrania.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia
i Komisji Rewizyjnej oraz udzielania Zarządowi absolutorium
c) wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia i jego
władze,
e) uchwalanie planów finansowych Stowarzyszenia, ustalanie wpisowego
i składek członkowskich oraz zasad gospodarowania majątkiem
Stowarzyszenia, jak też uchwalanie podjęcia działalności gospodarczej przez
Stowarzyszenie,
f) uchwalanie statutu i jego zmian,
g) nadawanie godności członka honorowego,
h) podejmowanie uchwał o zmianach w statucie, rozwiązaniu Stowarzyszenia i
przeznaczeniu majątku, do czego wymagana jest kwalifikowana większość 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
zebraniu zwołanym przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku biorą udział:
a) z głosem decydującym wszyscy zwyczajni członkowie Stowarzyszenia bądź
delegaci wybrani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
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4.
5.

6.

1.

2.

3.

1.
2.

3.
4.

O terminie, miejscu i porządku obrad zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia
osoby wymienione w ust. 3, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
Uchwały w sprawie statutu i jego zmiany, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz
przynależności do stowarzyszeń i innych organizacji podejmowane są większością
głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
Zebranie obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego
projekt przedstawia Zarząd Stowarzyszenia.
§ 22
Nadzwyczajne Zebranie:
Nadzwyczajne zebranie powoływane jest:
a) z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia
w terminie 1 miesiąca od
daty złożenia żądania lub wniosku; zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
W nadzwyczajnym zebraniu biorą udział osoby, o których mowa w § 21 ust.3.pkt.a) oraz
członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
§ 23
Zarząd Stowarzyszenia:
Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności w okresie między zebraniami i
odpowiada za swą pracę przed Zebraniem.
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) wykonywanie uchwał zebrania oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) uchwalanie planów działalności i budżetu Zarządu oraz składanie sprawozdań z ich
wykonania,
c) kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz Zarządzanie jego funduszami
i majątkiem,
d) przyjmowanie darowizn i zapisów,
e) powoływanie komisji jako organów pomocniczych Zarządu oraz uchwalanie ich
regulaminu ,
f) uchwalanie wszelkich regulaminów organizacyjnych i wewnętrznych
Stowarzyszenia, w tym regulaminu działalności gospodarczej,
g) proponowanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
h) występowanie z wnioskami o nadanie godności członka honorowego,
o przyznanie nagród i odznaczeń,
i) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do uprawnień innych władz
Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem przewidzianym w § 19 ust.3 statutu.
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w miarę konieczności nie rzadziej niż
raz w miesiącu.
Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest każdy z członków
Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w

5.

1.
2.

3.

tym udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§ 24
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 osób wybranych przez zebranie w głosowaniu
tajnym.
Na czele Zarządu Stowarzyszenia stoi Prezes Stowarzyszenia wybierany przez
Walne Zebranie. Zarząd ze swego grona wybiera Wiceprezesa, Sekretarza i
Skarbnika.
Prezes Stowarzyszenia kieruje działalnością w zakresie ustalonym przez Zarząd.

§ 25
Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez zebranie i są to
wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Komisja
Rewizyjna
wybiera
ze
swego
grona:
przewodniczącego,
v-ce przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu ani pozostawać
z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§ 26
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą:
a) kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym
uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej,
b) uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
c) składanie Walnemu Zebraniu opinii o wykonaniu budżetu i efektach
finansowych działalności Stowarzyszenia,
d) przedstawianie uwag i wniosków wynikających z działalności statutowej
Stowarzyszenia,
e) składanie Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków
w sprawie absolutorium dla Zarządu.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej
niż raz w roku.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu.
4. .Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej
przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
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d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w którym uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

§ 27
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji
mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.

1.
2.

§ 28
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpływy z wpisowego i ze składek członkowskich,
b) świadczenia finansowe i rzeczowe członków nadzwyczajnych i wspierających,
c) dochody z działalności odpłatnej,
d) darowizny, spadki, zapisy,
e) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia
usług, zbiórki publiczne.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1.
2.

§ 32
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie w sposób
zgodny z paragrafem 21 statutu.
Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa przeznaczenie
majątku oraz wyznacza likwidatora.

§ 29
Biuro Stowarzyszenia „Wszyscy dla wszystkich” mieści się w Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu, ul. Jana Kochanowskiego 2
§ 30
Do prac administracyjno-organizacyjnych i działalności gospodarczej Stowarzyszenia może
być utworzone biuro, którego zakres prac i obowiązków zostanie określony przez Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 31
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia
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 związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
c) Wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków , członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
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