STATUT STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI
przy Zespole Szkół nr 5 w Toruniu
„Równamy szanse”
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy Zespole Szkół nr 5 w
Toruniu „Równamy szanse” i w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest
Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania kształcenia
integracyjnego w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu, a także ma służyć wsparciu rozwoju tej
placówki.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza
taką działalność.
§4
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
2. Posiada osobowość prawną.
3. Działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U.2001r. Nr 79,poz.855 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§5
1. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze apolitycznym.
2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.
3. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, a także
zawierać umowy o współpracy.
§6
1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i logo na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.
2. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
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§7
1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
2. Może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub
podobnym profilu działania.
3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2 bądź wystąpieniu z nich,
decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów
członków zwyczajnych biorących udział w Zebraniu.

Rozdział II
Cele i zasady działania
§8
Celami Stowarzyszenia są:
1. działania na rzecz wspierania kształcenia integracyjnego prowadzonego w Zespole Szkół
nr 5 w Toruniu, a tym samym równanie szans w edukacji uczniom niepełnosprawnym,
2. pozyskiwanie funduszy na wspieranie działalności statutowej Zespołu Szkół nr5 w
Toruniu,
3. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, Samorządów
Uczniowskich, Rad Rodziców Szkoły,
4. integrowanie wokół spraw Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu nauczycieli, rodziców,
absolwentów, instytucji, firm i samorządów lokalnych,
5. wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania,
6. promocja szkoły w regionie i kraju,
7. organizowanie imprez kulturalnych,
8. tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów – organizowanie zajęć
pozalekcyjnych, warsztatów, szkoleń, wycieczek,
9. organizowanie imprez, wycieczek, warsztatów i szkoleń dla pracowników, rodziców
uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu,
10. nawiązywanie i rozszerzanie kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
11. udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,
12. ,umożliwianie uczestnictwa osobom niepełnosprawnym w działalności i w życiu
kulturalnym,
13. integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych i zdrowych,
14. inna działalność zgłoszona przez członków Stowarzyszenia, mająca na celu dobro
społeczności Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, kościołami i innymi,
2. współpracę z władzami oświatowymi miasta Torunia i województwa kujawskopomorskiego,
3. współpracę z dyrekcjami szkół,
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4. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
5. współudział w rozwiązywaniu problemów szkoły,
6. pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność statutową szkoły.
§ 10
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
1.
2.
3.
1)
2)
3)

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.
§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele
Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje każda osoba fizyczna, spełniająca warunki ust. 1, która
złoży deklarację członkowską..
§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) uczestniczenia w zebraniach oraz innych formach spotkań organizowanych przez
Stowarzyszenie,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni obowiązani są do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz
Stowarzyszenia.
4

2. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członek wspierający – osoba prawna, działa poprzez swojego przedstawiciela.
4. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu
Członków.
§ 15
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład dla
realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z
wyjątkiem opłacania składek.
§ 16
1. Członków zwyczajnych i wspierających, przyjmuje w drodze uchwały, Zarząd na
podstawie pisemnej deklaracji.
2. Nadanie godności członka honorowego, następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków,
podjęte na wniosek Zarządu.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji członka ,zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich i
faktycznego zaprzestania działalności w Stowarzyszeniu przez okres
przekraczający 12 miesięcy,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku:
a) stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
b) prawomocnego orzeczenia przez sąd kary dodatkowej pozbawienia praw
publicznych,
4) pozbawienia członkowstwa honorowego,
5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Uchwały w sprawie ustania członkowstwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Uchwałę w
sprawie pozbawienia członkowstwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków.
3. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członków na piśmie o fakcie wykreślenia lub
wykluczenia oraz pozbawienia członkowstwa honorowego wraz z podaniem przyczyn.
4. Od uchwały o wykreśleniu i wykluczeniu, członkowi przysługuje prawo odwołania do
Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Zarząd
zobowiązany jest pouczyć członka wykreślonego i wykluczonego o przysługującym mu
prawie do odwołania się.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków – organ uchwałodawczy,
2) Zarząd – organ wykonawczy,
3) Komisja Rewizyjna – organ kontrolny.
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2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej
liczby kandydatów, zwykłą większością głosów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym.
4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w pierwszym terminie zwykłą
większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych
do głosowania, z wyjątkiem § 7 ust.3 i w § 34 ust1.
5. W drugim terminie Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał
zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do
głosowania.
6. Zarząd i Komisja Rewizyjna są władne do podejmowania uchwał przy obecności, co
najmniej połowy ich członków.
7. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy zostają podjęte zwykłą większością
głosów.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 7 dni
przed terminem Walnego Zebrania Członków.
§ 20
1.
2.
3.
4.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków, zwołuje się w celach sprawozdawczych raz na rok.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, może odbywać się w każdym czasie.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których
zostało zwołane.
§ 21
1. Walne Zebranie Członków, obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie głównych kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalenie Statutu i jego zmian oraz przewidzianych Statutem regulaminów,
3) uchwalanie budżetu,
4) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia – w tym Prezesa Zarządu,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
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6) udzielanie absolutorium Zarządowi,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia, a także ulg i zwolnień z powyższych obowiązków,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia i jego władze,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji,
11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku,
13) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości i ruchomości,
14) desygnowanie członków do udziału w pracach władz samorządowych
i gospodarczych,
15) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
§ 23
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków .
2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i 1
Członka.
3. W skład Zarządu nie może wchodzić członek Komisji Rewizyjnej.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni
goście.
5. Zasady działania Zarządu, określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1) bieżące kierowanie Stowarzyszeniem,
2) przygotowanie regulaminu działania Stowarzyszenia,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
6) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, podpisywanie pism,
7) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
8) sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów,
9) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
10) przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał w sprawach wykreślenia i wykluczenia członków,
12) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
13) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
14) inne czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków.
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§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji.
§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz
dokonywanie oceny tej działalności,
2) dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,
3) składanie raz w roku sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu
Członków,
4) występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz prawo
zwołania go w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie określonym w
Statucie,
6) prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
7) występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli i lustracji.
§ 27
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w
posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
3. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez Walne Zebranie Członków
regulamin.
§ 28
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub członka Komisji
Rewizyjnej, w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo dokooptowania
brakujących członków wg zasad określonych w regulaminie.
2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu powołanego przez
Walne Zebranie Członków.
3. W przypadku powstania większej liczby wakatów zarządza się przeprowadzenie wyborów
uzupełniających na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
§ 29
Odwołanie Zarządu przed upływem kadencji, może nastąpić na Nadzwyczajnym, zwołanym
w tym celu Walnym Zebraniu Członków, większością 2/3 w obecności, co najmniej połowy
uprawnionych.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 30
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacją celów
statutowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 31
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 32
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki, zapisy,
3) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, z przeznaczeniem na cele statutowe.
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia,
5) wpływy z dotacji, grantów i zbiórek publicznych.
§ 33
1. Całością działalności majątkowej i finansowej Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami..
3. Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wszelkiego rodzaju pism i dokumentów
powodujących powstanie zobowiązań finansowych uprawnieni są Prezes (Wiceprezes) i
Skarbnik (upoważniony przez Zarząd inny członek Zarządu) -łącznie.
4. Oświadczenia woli w innych sprawach może składać osoba lub osoby upoważnione przez
Zarząd w drodze uchwały, większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków
Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu bądź rozwiązania Stowarzyszenia wymaga
większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków
uprawnionych do głosowania.
2. Do zawiadomienia o terminie Walnego Zebrania Członków, którego przedmiotem mają
być sprawy określone w ust. 1 należy załączyć projekty uchwał.
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§ 35
1. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła
Komisję Likwidacyjną.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa
o Stowarzyszeniach.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§ 36
Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowień Sądu
Rejestrowego w sprawie wpisu do rejestru.
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