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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie  Przyjazne  Przedszkole  zwane  dalej  Stowarzyszeniem,  jest
organizacją pozarządową, działającą na podstawie:

– Ustawy z dnia 07. 04.1989r. - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. 1393,
1923 z późn. zmianami);

– Ustawy  z  dnia  24.04.2003r.  -  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami);

–  oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Siedzibą  Stowarzyszenia  jest  Przedszkole  nr  15  w  Stalowej  Woli,  pod  adresem:
37-450 Stalowa Wola, ul. Obrońców Westerplatte 1.

§ 3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
3. Okres działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie  może  być  członkiem krajowych  i  międzynarodowych  organizacji
o podobnym celu działania.

§ 5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  Dla
właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą.  Dochód  z  działalności
gospodarczej  Stowarzyszenia  służy  realizacji  celów  statutowych  i  nie  może  być
przeznaczany do podziału między jego członków.

§ 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do
prowadzenia  swych  spraw Stowarzyszenie  może  zatrudniać  pracowników,  w tym
swoich członków oraz powołać biuro.

§ 8
W zakresie swoich celów statutowych Stowarzyszenie może reprezentować interesy
zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej. 



 § 9
Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

 § 10
Stowarzyszenie  używa  logo  i  pieczęci.  Wzór  logo  i  pieczęci  ustala  Zarząd
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 11
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję Przedszkola nr 15 w
Stalowej Woli.
2.  Organizowanie  i  prowadzenie  działalności  innowacyjnej.  Animowanie
nowatorstwa pedagogicznego.
3. Podnoszenie poziomu świadczonych usług w przedszkolu.
4. Popieranie i inicjowanie wszelkich form unowocześniania metod pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym, a także doposażanie sal zajęć oraz ogrodu przedszkola w
pomoce dydaktyczne, zabawki, meble i sprzęt.
5.  Dążenie  do  rozwijania  inteligencji  wielorakich,  twórczych,  indywidualnych
osobowości dzieci, a także ochrona praw dzieci.
6. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i  poza
jego granicami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
7. Współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia
dzieci w wieku przedszkolnym.

§ 12
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą.
2. Działalność edukacyjną, a szczególnie:
  a) organizowanie kursów, szkoleń, wykładów, prelekcji;
  b) organizowanie konferencji, seminariów, narad.
3. Promocja Przedszkola nr 15:
  a) wydawanie folderów, informatorów, stworzenie strony www, podręczników dla
dzieci, podręczników dla nauczycieli, biuletynów;
  b) organizowanie akcji, przedsięwzięć, konkursów, olimpiad;
 c)  nawiązywanie  kontaktów  międzynarodowych,  udział  w  szkoleniach  zagrani-
cznych, na zasadzie zdobywania nowych, sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących
tam.
4. Działania mające na celu reorganizację Przedszkola nr 15 tak aby funkcjonowało
według zapotrzebowań rodziców.
5. Działania charytatywne i inne, takie jak:



  a) współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicz-
nymi, działającymi na rzecz pomocy dzieciom biednym;
  b) współpraca z organami władzy samorządowej;
  c) współpraca z organizacjami gospodarczymi;
 d)  działania  integrujące  ludzi  ze  środowiska  lokalnego  i  środowiska  nauczycieli
wychowania przedszkolnego.
  

§ 13

Realizując  cele,  Stowarzyszenie  opiera  się  na  społecznej  pracy  członków.  Może
zatrudnić pracowników do prowadzenia działalności gospodarczej i innych spraw.

§ 14
Działalność, o której mowa w § 11 - § 13 nie jest prowadzona wyłącznie na rzecz
członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 15
1. Stowarzyszenie posiada członków:
   a. zwyczajnych,
   b. wspierających,
   c. honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
3. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§16
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
 każda  osoba  fizyczna,  która  złoży  pisemną  deklarację  chęci przystąpienia  do
Stowarzyszenia i udziału w realizacji jego celów.
2. Osoba która zamieszkuje w innym kraju z powodu wysiedlenia jego przodków
polskiego pochodzenia.
3.Cudzoziemiec  posiadający  stałe  miejsce  zamieszkania  na  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  który  popiera  cele  Stowarzyszenia  oraz  deklaruje  chęć
uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
2.  Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w
ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 17
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca  pomoc  finansową,  rzeczową  lub  merytoryczną  w  realizacji  celów
Stowarzyszenia.



2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia
deklaracji.

§ 18
1. Członkiem honorowym  Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na
wniosek Zarządu albo co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.

§ 19
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c.  udziału  w  zebraniach,  wykładach  oraz  imprezach  organizowanych  przez
Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 20
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.

§ 21
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2.  Członek  wspierający  ma  obowiązek  wywiązywania  się  z  zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 22
1. Członkostwo  w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
   a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej
na ręce Zarządu,
    b. wykluczenia przez Zarząd:
      - z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub

innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
  -  z  powodu  rażącego  naruszenia  zasad  statutowych,  nieprzestrzegania    

postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
      - ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
   c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
   d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.



2.  Od  uchwały  Zarządu  w  sprawie  pozbawienia  członkostwa  w  Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków w terminie 21 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 23
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 24

1.  Władze  Stowarzyszenia  wybierane  są  przez  Walne  Zebranie  Członków  w
głosowaniu  jawnym  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  przynajmniej
połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór składu organu
następuje  spośród  obecnych  i  nieobecnych  członków.  W przypadku  nieobecności
musi  być  pisemna  zgoda.  Walne  Zebranie  może  zdecydować  o  przeprowadzeniu
głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać
nie więcej niż połowę składu władz.

§ 25
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania  chyba,  że  postanowienia  statutu  stanowią  inaczej.  W  przypadku
równowagi głosów decyduje głos prezesa Zarządu lub przewodniczącego właściwego
organu. 

§ 26
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków
§ 27

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co
pięć lat, jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie,
miejscu  i  proponowanym porządku obrad co najmniej  na  14 dni  przed terminem
Walnego  Zebrania.  Jeśli  na  zebraniu  nie  ma  wymaganego  kworum,  zwołuje  się



zebranie w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu godzinę później niż
pierwszy termin bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
          b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni gości.
5. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego porządku przez Zarząd.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  a. z własnej inicjatywy,
  b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
     Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.

§ 28
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. uchwalenie Statutu, programu działania i planu finansowego Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g.  podejmowanie  uchwały  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  i  przeznaczeniu  jego
majątku,
h.  podejmowanie  uchwały  w  sprawie  nadania  i  pozbawiania  godności  członka
honorowego,
i.  rozpatrywanie  wniosków  i  postulatów  zgłoszonych  przez  członków
Stowarzyszenia, jego władze i inne organy,
j. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 § 29

W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
Stowarzyszenie  reprezentuje  członek  organu  kontroli  wewnętrznej  wskazany  w
uchwale  tego  organu  lub  pełnomocnik  powołany  uchwałą  Walnego  Zebrania
członków.

Zarząd

§ 30
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami  Walnego  Zebrania  Członków,  a  także  reprezentuje  Stowarzyszenie  na
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 4 członków w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.



3.  Członkiem Zarządu nie  może  być  osoba  skazana  prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Na zewnątrz Zarząd reprezentuje prezes lub wiceprezes  Zarządu, wszelkie pisma
wychodzące podpisuje prezes lub wiceprezes.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
   Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

§ 31
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie celów Stowarzyszeni oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d.  opracowanie  programu  działania,  planu  finansowego  oraz  sprawozdań  z  ich
wykonania,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f.  nabywanie  w  imieniu  Stowarzyszenia  praw  i  zaciąganie  zobowiązań,
przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków,
g. gromadzenie środków finansowych, akcji, udziałów, świadectw i innych papierów
wartościowych,
h.  prowadzenie  księgowości  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi
Stowarzyszeń,
i. prowadzenie działalności gospodarczej, 
j.  podejmowanie  uchwał  w  sprawach  członkowskich  w  tym  przyjmowanie
i skreślanie z listy członków zwyczajnych i honorowych,
k. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
l. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
ł.  zwoływanie  Walnego Zebrania  Członków i  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków,
m. ustalanie wysokości składek członkowskich,
n. prowadzenie spraw nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia,
o.  posiedzenia  Zarządu  odbywają  się  w  każdym  czasie,  w  miarę  potrzeb.  Są
zwoływane przez prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia,
p.  w posiedzeniu Zarządu mogą brać udział  członkowie Komisji  Rewizyjnej  oraz
zaproszeni goście z głosem doradczym,
r.  posiedzeniami  i  pracą  Zarządu  Stowarzyszenia  kieruje  prezes  Zarządu
Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes Zarządu lub inny
wyznaczony członek Zarządu,
s. posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności połowy jego członków. Uchwały
zapadają  większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego obrad.



Komisja Rewizyjna

§ 32

1.  Komisja  Rewizyjna  powołana  jest  do  sprawowania  kontroli  nad  działalnością
Zarządu i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli i nadzoru.
2.  Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  osób  w  tym przewodniczącego,  sekretarza
i członka wybieranych na Walnym Zebraniu spośród członków Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku  pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c.  mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji  komisji  rewizyjnej  zwrot
uzasadnionych kosztów.

§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. bieżąca ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań finansowych,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d.  wnioskowanie  do  Walnego  Zebrania  Członków  o  udzielanie  absolutorium
Zarządowi,
e.  wnioskowanie  o  odwołanie  całego  Zarządu  w  razie  jego  bezczynności  lub
bezczynnego członka Zarządu,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania
Członków przez Zarząd w określonym terminie.
h. członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
Majątek i gospodarka finansowa

§ 34
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. z jednego procentu podatku od osób fizycznych,
c. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
d. dotacje, subwencje, 
e. dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,



f.  majątek  Stowarzyszenia  stanowią  również  ruchomości,  nieruchomości,  prawa
majątkowe,  środki  pieniężne  otrzymane  lub  nabyte  w  czasie  działalności
Stowarzyszenia.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3.  Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.
4.  Decyzje  w sprawie nabywania,  zbywania i  obciążania  majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.

5. Zabrania się:
1)  Udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczenia  zobowiązań  majątkowych
Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia, albo
związanymi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,

2) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz 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,

3) Wykorzystywania 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 wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia,

4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich. 

Sposób reprezentacji
§ 35

1.  Do  składania  oświadczeń  woli,  pism  i  dokumentów  w  przedmiocie  praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpisy
dwóch członków Zarządu tj:  Prezesa i  Wiceprezesa lub Prezesa  i  Skarbnika albo
Prezesa i Sekretarza.
2.  Zarząd  może  udzielić  pełnomocnictwa  na  wykonanie  określonego  rodzaju
czynności.



ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 36

Uchwałę  w  sprawie  zmiany  statutu  Stowarzyszenia  podejmuje  Walne  Zebranie
Członków zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.

 § 37
1.  Uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  podejmuje  Walne  Zebranie  Członków
zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków
uprawnionych do głosowania.
2.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia,  Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 § 38

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
2. Obowiązki likwidatora określa ustawa Prawo o Stowarzyszeniach.
3.  Majątek  zlikwidowanego  Stowarzyszenia  przeznacza  się  na  cel  określony  w
uchwale Walnego Zebrania Członków

§ 39

1. Statut  lub jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie większością głosów określoną w  § 36
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
Prawo o Stowarzyszeniach.

  
Statut przyjęto uchwałą w dniu 14.09.2017r. (data zebrania założycielskiego)

                                                                                            podpisano:

                                                       1) Bożena Dąbrowska  ……………………………
                                                       2) Maria Kupiec           …………………………….
                                                       3) Beata Sabat              …………………………….
                                                       4) Katarzyna Fedak      …………………………….


