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STATUT 

Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli, 

Twórczych i Aktywnych Szkól Zawodowych 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli, Twórczych i Aktywnych Szkół 

Zawodowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, tworzy się na mocy przepisów ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989r. prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 póz. 104). 

 

§2 

2. Stowarzyszenie .zrzesza dyrektorów i nauczycieli twórczych i aktywnych publicznych 

szkół zawodowych. 

3. Przynależność jest dobrowolna. 

4. Stowarzyszenie opiera się na niezarobkowej działalności swoich członków oraz korzysta 

ze wsparcia szkół, których dyrektorzy są członkami Stowarzyszenia. 

5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz. 

 

§3 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§4 

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na mocy ogólnie obowiązujących 

przepisów w celu uzyskania środków finansowych na cele statutowe. 

 

§5 

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych stowarzyszeń i fundacji o podobnych celach 

statutowych jak również może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach 

określonych w ich statutach jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów 

międzynarodowych, których Polska Rzeczpospolita jest stroną i działalność tych organizacji 

nie jest sprzeczna z polskim prawem. 

 

§6 

 

Stowarzyszenie ma prawo posiadać i używać wyróżniający je znak, odznakę oraz pieczęć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

§7 

 

Celem Stowarzyszenia jest: 

 

1. Integracja środowiska szkół zawodowych. 

2. Promowanie i propagowanie eksperymentów, innowacji pedagogicznych, twórczych 

rozwiązań programowych, bazowych. 

3. Publikowanie i promowanie osiągnięć twórczych szkół zawodowych, dyrektorów, 

nauczycieli i uczniów. 



4. Wymiana doświadczeń w zakresie: 

− organizacji i zarządzania szkołą 

− organizacji pracy pedagogicznej 

− realizacji w sposób nowoczesny dotychczasowych rozwiązań jak: 

− praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych, egzaminów z nauki zawodu, 

egzaminów z przygotowania zawodowego 

5. Inspirowanie form pracy z uczniem zdolnym. 

6. Tworzenie związków ze środowiskiem naukowym i gospodarczym. 

7. Dbałość o wysoki poziom codziennej pracy jako podstawy do uczestnictwa w pracach 

Stowarzyszenia. 

8. Opracowywanie nowoczesnego systemu oświatowego i występowanie z propozycjami 

do władz oświatowych. 

9. Opiniowanie nowych programów oświatowych. 

 

§8 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i postanowieniami statutowymi poprzez: 

1. Organizowanie: 

− spotkań analityczno - dyskusyjnych 

− konferencji metodycznych 

− kursów doskonalenia zawodowego 

− seminariów, sesji popularno- naukowych, sympozjów 

− spotkań dyskusyjnych i obozów naukowych 

− imprez kulturalnych, konkursów i wystaw 

− imprez turystycznych i sportowych 

2. Nawiązywanie współpracy z instytucjami naukowymi z kraju i zagranicy jeżeli to nie 

narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest 

stroną lub nie jest sprzeczne z polskim prawem. 

3. Uczestniczenie w spotkaniach, dotyczących szkolnictwa organizowanych przez władze 

oświatowe. 

4. Uczestniczenie w spotkaniach, dotyczących szkolnictwa organizowanych przez inne 

instytucje krajowe lub zagraniczne pod warunkiem jak wyżej pkt.2. 

5. Udzielanie pomocy młodzieży kształcącej się w szkołach zawodowych. 

6. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§9 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

− zwyczajnych 

− honorowych 

− wspierających 



§10 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy dyrektor i nauczyciel 

z twórczej i aktywnej szkoły zawodowej, który pragnie realizować cele Stowarzyszenia, 

złoży pisemną deklarację z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem 

i opłaci składkę wpisową. 

2. Wyżej wymieniony wniosek jest opiniowany przez Zarząd Stowarzyszenia 

i przedstawiony Walnemu Zebraniu Członków. 

3. Przyjęcie członka następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków. 

4. Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania stają się zwyczajnymi 

członkami Stowarzyszenia. 

 

§11 

 

1. Godność honorowego członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na 

wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia. 

2. Honorowi członkowie są zwolnieni z opłacania wpisowego i składek członkowskich. 

 

§12 

1. Wspierającym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która 

zadeklaruje świadczenie finansowo - materialne. 

2. Wspierających członków przyjmuje jak również skreśla Walne Zebranie Członków 

na wniosek Zarządu. 

3. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem 

swojego przedstawiciela. 

 

§13 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo i obowiązek do: 

− czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, 

− podejmowania inicjatyw zgodnie z celami Stowarzyszenia, oraz współuczestniczenia 

w życiu organizacyjnym poprzez aktywną działalność, 

− zgłaszania wniosków i postulatów do organów Stowarzyszenia, 

− posługiwania się odznakami i znakami Stowarzyszenia, 

− płacenia składek członkowskich, 

− przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia. 

2. Honorowemu i wspierającemu członkowi przysługują następujące uprawnienia: 

− podejmowanie inicjatyw zgodnie z celami Stowarzyszenia, oraz działanie na rzecz 

Stowarzyszenia 

− zgłaszania wniosków i postulatów do organów Stowarzyszenia, 

− posługiwanie się odznakami i znakami Stowarzyszenia, 

− a nadto wspierający członkowie mają obowiązek wpłacania zadeklarowanego 

świadczenia finansowego. 

 

§14 

 

1. Członkostwo osób fizycznych ustaje przez: 

− dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie do Zarządu, 

− wykluczenie ze Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu, 

− wykreślenie ze Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków w związku 

z zaleganiem z zapłatą składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy. 



2. Członkostwo osób wspierających ustaje poprzez: 

− dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie do Zarządu, 

− wykreślenie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek 

Zarządu z powodu zalegania z opłatą zadeklarowanego świadczenia finansowo - 

materialnego lub utratą osobowości prawnej. 

 

§15 

 

Członkowie Stowarzyszenia pełnią powierzone im funkcje w organach Stowarzyszenia 

honorowo, bez wynagrodzenia. 

 

Rozdział IV 

Organa Stowarzyszenia 

 

§16 

1. Organami Stowarzyszenia są: 

− Walne Zebranie Członków 

− Zarząd 

− Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a wybór odbywa się przez Walne Zebranie 

Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od każdorazowej uchwały 

Walnego Zebrania Członków. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§17 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż l raz 

w roku. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane; 

- przez Zarząd, jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba, 

- na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 

5. O terminie Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 

30 dni przed jego obradami. 

6. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy dyrektor lub nauczyciel tej szkoły w której 

ono obraduje. 

7. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia winien być przedstawiony 

przedmiot obrad. 

 

§18 

 

1. Walne Zebranie Członków swoje decyzje podejmuje w formie uchwał. 

2. Uchwały te zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów 

oddanych na Walnym Zebraniu Członków w zależności od każdorazowej uchwały 

Walnego Zebrania Członków przy obecności conajmniej połowy członków w pierwszym 

terminie, a bez względu na liczbę członków biorących udział w obradach w drugim 

terminie Walnego Zebrania Członków, zwołanego nie później niż w ciągu 30 dni. 

 



§19 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia. 

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz powoływanie stałych i doraźnych komisji 

problemowych. 

5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną 

i członków. 

6. Podejmowanie uchwał o powoływaniu i likwidowaniu jednostek działalności 

gospodarczej. 

7. Powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek gospodarczych. 

8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 

9. Nadawanie odznak Stowarzyszenia i wyróżnień. 

10.Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia. 

11.Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających. 

12.Ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia, wysokości składek 

członkowskich i składki wpisowej. 

13.Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia. 

14.Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 

15.Powoływanie w miarę potrzeby kierownika naukowego, który będzie wchodził w skład 

Zarządu. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 
§20 

 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera spośród członków Zarząd w 

składzie 5-7 osób. 

2. Zarząd spośród siebie wybiera prezesa, v-ce prezesa, sekretarza, skarbnika. 

3. Przy zmniejszeniu liczby członków Zarządu poniżej 5 osób, w trakcie trwania kadencji, 

uzupełnia się skład na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

 

§21 

 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i składanie Walnemu Zebraniu 

Członków sprawozdań ze swej działalności. 

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 

3. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków. 

4. Prowadzenie spraw majątkowych Stowarzyszenia, za wyjątkiem zbywania majątku 

trwałego i zaciągania zobowiązań. 

5. Rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej. 

6. Opracowywanie projektów rocznych planów działalności, budżetów i sprawozdań 

finansowych oraz przedstawiania ich Walnemu Zebraniu Członków. 

7. Sprawowanie nadzoru nad działalnością gospodarczą Stowarzyszenia. 

8. Delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkania z władzami lub udziału 

w różnych imprezach krajowych i międzynarodowych, w zależności od posiadanych 

środków finansowych przeznaczonych na opłacenie kosztów takiego uczestnictwa. 

9. Przyznawanie pomocy materialnej zgodnie z przyjętym regulaminem. 



§22 

 

1. Zarząd wydaje decyzje w postaci uchwał, podejmowanych na zebraniach. 

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej 1/2 liczby członków Zarządu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego zebrania. 

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym. 

4. Zebrania Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa 

miesiące. 

5. Pracą Zarządu kieruje Prezes. 

§23 

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie 

Członków. 

 

Komisja Rewizyjna 
§ 24 

 

1. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród 

członków w składzie 3-5 osób. 

2. Przy zmniejszeniu liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej 3 osób, w trakcie 

trwania 

kadencji, uzupełnia się skład na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

3. Członkami komisji Rewizyjnej me mogą być członkowie Zarządu. 

 

§25 

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności, a w szczególności 

gospodarki finansowej Stowarzyszenia. 

2. Występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków z wnioskami i zaleceniami 

wynikającymi z ustaleń po kontroli oraz żądania wyjaśnień od wszystkich osób, które są 

odpowiedzialne za dany odcinek działalności Stowarzyszenia w związku z prowadzoną 

kontrolą. 

3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań wraz z wnioskami o udzielanie 

absolutorium Zarządowi. 

 

§26 

 

1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o szczegółowy regulamin uchwalony przez Walne 

Zebranie Członków. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy liczby członków Komisji. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego. 

 

Rozdział V 

 

Sekcje 
 

§27 

1. Stowarzyszenia ma prawo powoływać sekcje do prowadzenia działalności o określonym 

programie tematycznym. 



2. Powołanie sekcji następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków. 

Rozdział VI 

Majątek Stowarzyszenia 
 

§28 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się; 

− składki członkowskie i wpisowe 

− wpływy z działalności gospodarczej 

− darowizny i zapisy 

 

§29 

 

Składka członkowska i wielkość wpisowego będzie ustalana każdego roku na Walnym 

Zebranie Członków. 

 

§30 

 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie 

Członków. 

 

§31 

 

Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków i w sprawach majątkowych 

Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie i podpisywanie dokumentów przez dwóch 

członków Zarządu: prezesa lub v-ce prezesa i skarbnika 

 

§32 

 

Stowarzyszenie jest zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział VII  

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§33 

 

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej 

liczby członków. 

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie 

Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję 

likwidacyjną. 

 

§34 

 

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989r. prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104). 


