
TOWARZYSTWO OŚWIATOWE „EDUKACJA” 

STATUT 
 

Rozdział I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Towarzystwo Oświatowe „Edukacja”, zwane dalej „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem, zrzeszającym 
osoby fizyczne, prowadzące działalność na rzecz wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci i 
młodzieży. 

2. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa z dnia 24.04.2003r., Dz.U. 2003 nr 96 poz. 
873). 

 
§ 2 

1. Towarzystwo działa w szczególności na podstawie: 
a) Ustawy prawo o stowarzyszeniach, 
b) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
c) Statutu Towarzystwa. 

2. Towarzystwo posiada osobowość prawną. 
 

§ 3 
Terenem działania Towarzystwa jest obszar województwa łódzkiego, a siedzibą władz – miasto Łódź. 
 

§ 4 
Towarzystwo nie może tworzyć jednostek terenowych stowarzyszenia. 
 

§ 5 
Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd 
Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”. 
 

§ 6 
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. 
2. Do prowadzenia swojej działalności statutowej Towarzystwo zatrudnia pracowników. 
3. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mają prawa pobierać wynagrodzenia ani innych 

świadczeń za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 
 

Rozdział II 
CELE I FORMY DZIAŁANIA 

 
§ 7 

Celem Towarzystwa jest wzbogacenie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i 
wspieranie inicjatyw społecznych, dotyczących oświaty i wychowania. 
 

§ 8 
1. Towarzystwo realizuje swoje cele wymienione w § 7 poprzez: 

a) Inspirowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, w 
szczególności finansowanych ze środków społecznych; 

b) Organizowanie i prowadzenie własnych placówek oświatowo – wychowawczych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

c) Współpracę z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do celów Towarzystwa; 
d) Prowadzenie pośrednictwa dla nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie funkcjonowania systemu 

szkolnego, bądź tworzenia jego nowych form w ramach obowiązujących przepisów; 



e) Organizowanie i wspieranie inicjatyw poprawiających stan zdrowia dzieci i młodzieży poprzez: 
- tworzenie i prowadzenie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych w dziedzinie sportu, turystyki i 

rekreacji, 
- organizację specjalistycznych zajęć korekcyjnych i okresowych badań lekarskich, 
- działalność profilaktyczną i szkoleniową; 

f) Prowadzenie działalności wydawniczej; 
g) Zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania; 
h) Rozwijanie innych form działania służących wzbogaceniu możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży; 
i) Prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekologicznej. 

2. Towarzystwo w ramach przyjętych celów prowadzi działalność gospodarczą w formie wyodrębnionych 
jednostek organizacyjnych: 
a) na podstawie ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach; 
b) wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych; 
c) z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych i bez możliwości 

przeznaczania go do podziału pomiędzy jego członków. 
3. Działalność statutowa Towarzystwa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy 
działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, 
kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 

4. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest: 
a) Organizowanie i prowadzenie własnych placówek oświatowo – wychowawczych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 
b) Prowadzenie pośrednictwa dla nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie funkcjonowania systemu 

szkolnego, bądź tworzenia jego nowych form w ramach obowiązujących przepisów; 
c) Organizowanie i wspieranie inicjatyw poprawiających stan zdrowia dzieci i młodzieży poprzez: 

- tworzenie i prowadzenie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych w dziedzinie sportu, turystyki i 
rekreacji, 

- organizację specjalistycznych zajęć korekcyjnych i okresowych badań lekarskich, 
- działalność profilaktyczną i szkoleniową; 

d) Prowadzenie działalności wydawniczej; 
e) Rozwijanie innych form działania służących wzbogaceniu możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży; 
f) Prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekologicznej. 

5. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest : 
a) Współpraca z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do celów Towarzystwa; 
b) Zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania; 
c) Inspirowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, w 

szczególności finansowanych ze środków społecznych. 
 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 9 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 
1. zwyczajnych, 
2. wspierających, 
3. honorowych. 

 
§ 10 

O członkostwo w Towarzystwie może ubiegać się obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec 
mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który 
łącznie spełnia następujące warunki: 

1. Ma pełną zdolność do czynności prawnych. 
2. Nie został pozbawiony praw publicznych. 



3. Jest rodzicem (lub prawnym opiekunem) ucznia placówki oświatowo-wychowawczej Towarzystwa 
lub od przynajmniej jednego miesiąca pozostaje pracownikiem Towarzystwa lub jest 
małżonkiem/partnerem takiego pracownika. 

 
§ 11 

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały 
na podstawie pisemnej deklaracji wnioskującego o przyjęcie do Towarzystwa. Uchwała Zarządu o 
przyjęciu członka zwyczajnego lub o odmowie przyjęcia podejmowana jest na posiedzeniu Zarządu 
następującym bezpośrednio po złożeniu deklaracji (według wzoru ustalonego przez Zarząd), nie później 
jednak niż w ciągu 45 dni od dnia jej złożenia. 

2. Warunkiem wpisania wnioskującego w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa jest wniesienie przez 
wnioskującego opłaty wpisowego. 

3. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jeśli spełnione są warunki 
wymienione w § 10. 

4. W przypadku nie podjęcia we wskazanym terminie przez Zarząd uchwały, o której mowa w ust. 1, osoba 
wnioskująca staje się członkiem Towarzystwa pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek 
określonych w § 10 oraz § 11 ust. 2 Statutu. 

 
§ 12 

Z zastrzeżeniem § 31, członkowie zwyczajni mają prawo do: 
1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, pod warunkiem opłacenia wszystkich 

wymaganych składek członkowskich najpóźniej na dzień przed Walnym Zebraniem Członków. 
2. Wystąpienia z Towarzystwa w każdym czasie. 
3. Dostępu do listy imion i nazwisk wszystkich członków Towarzystwa, jeżeli zgoda danego członka 

Towarzystwa została udzielona. 
4. Wyrażania swoich opinii i składania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa. 

 
§ 13 

Obowiązkiem członków zwyczajnych jest: 
1. Postępowanie zgodnie ze Statutem z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach. 
2. Czynne uczestniczenie w pracach Towarzystwa. 
3. Dbanie o dobre imię Towarzystwa. 
4. Terminowe opłacanie składek członkowskich. 

 
§ 14 

Członkostwo w Towarzystwie ustaje poprzez: 
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu. 
2. Rozwiązanie Towarzystwa. 
3. Wykluczenie przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków (na podstawie uchwały) z listy członków w 

przypadku: 
a) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po uprzednim wezwaniu do 

zapłaty na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany na deklaracji członkowskiej w 
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania; 

b) umyślnego naruszania Statutu Towarzystwa; 
c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych; 
d) utraty osobowości prawnej członka wspierającego – osoby prawnej; 
e) niespełniania warunków określonych w § 10, zakończenia umowy o pracę (w przypadku pracownika 

Towarzystwa) za wyjątkiem przejścia na emeryturę. Osoba, która przestała spełniać warunki 
określone w § 10 jednocześnie pełniąc funkcje w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, traci 
członkostwo z dniem w którym przestaje pełnić te funkcje. 

4. Śmierć członka. 
 
 
 



§ 15 
1. Uchwałą Zarządu członek może zostać wykluczony z Towarzystwa, jeżeli postepuje niezgodnie z 

postanowieniami Statutu. 
2. W przypadkach mniejszej wagi Zarząd może ukarać członka udzielając nagany lub zawieszając w prawach 

członka na okres do dwóch lat. 
3. Wniosek o ukaranie może zgłosić Komisja Rewizyjna lub 10 członków Towarzystwa. 
 

§ 16 
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykreślenia z listy członków Towarzystwa, udzielenia nagany bądź 

zawieszenia w prawach członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. 
2. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia członkowi stosownej decyzji. 
3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, jako pierwszy 

punkt po stwierdzeniu ważności zwołania oraz istnienia quorum do podejmowania decyzji. W przypadku 
wykreślenia z listy członków bądź zawieszenia w prawach członka, odwołujący się członek może 
uczestniczyć na Walnym Zebraniu Członków stosownie do podjętej przez Walne Zebranie Członków 
decyzji. 

 
§ 17 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje na rzecz 
Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową lub jest absolwentem Szkół Towarzystwa. 

2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela. 
3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego 

prawa wyborczego. 
 

§ 18 
Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej na zasadach 
określonych w § 11 ust. 1. 
 

§ 19 
1. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
2. Godności członka honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub 10% 

członków Towarzystwa. 
3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego. 
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich. 
 

Rozdział IV 
WŁADZE TOWARZYSTWA 

 
§ 20 

Władzami naczelnymi Towarzystwa są: 
1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
§ 21 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu 
tajnym. 

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje nie później, niż w 
ciągu dwóch tygodni od daty wyboru. 

3. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej działalnością 
Towarzystwa kierują władze bieżącej kadencji. 

 
 
 



§ 22 
1. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 
Posiedzenia są protokołowane. 

2. W przypadku ustąpienia albo odwołania członka władz Towarzystwa w czasie trwania kadencji, skład 
osobowy tych władz jest uzupełniany spośród wybranych – przez Walne Zebranie Członków – 
zastępców, w kolejności uzyskanych głosów. 

3. Przepis § 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zawieszenia w prawach członkowskich członka 
władz Towarzystwa. Uzupełnienie składu osobowego władz w tym przypadku trwa przez cały okres 
zawieszenia. 

 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 
§ 23 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne – wyborcze jest zwoływane przez Zarząd: 

a) co trzy lata – przed upływem terminu zakończenia kadencji, 
b) według potrzeb – w przypadku wystąpienia konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej. 
4. Walne Zebranie Członków zwyczajne sprawozdawcze – odbywa się w każdą czwartą środę listopada o 

godzinie 18:00 w siedzibie Towarzystwa. O Walnym Zebraniu Członków sprawozdawczym Zarząd 
powiadamia dodatkowo członków poprzez: 
a) wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Towarzystwa; 
b) zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa. 

 
§ 24 

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków (zwyczajnego oraz nadzwyczajnego) 
Zarząd powiadamia członków z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem, poprzez łącznie: 
a) wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Towarzystwa, 
b) zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa, 
c) pisemnie zawiadomienie wysłane listem poleconym lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail (dla osób, które wyraziły na to zgodę), do każdego członka Towarzystwa, co 
najmniej na 30 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków. Początek biegu 
terminu trzydziestodniowego liczy się od dnia następnego po dniu ogłoszenia. 

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

3. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Zarząd wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak 
niż w jedną (1) godzinę po pierwszym terminie. 

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu. 
5. Członkowie mogą upoważnić innego członka Towarzystwa do reprezentacji na Walnym Zebraniu 

Członków. Upoważnienie takie winno zawierać minimum: 
a) datę Walnego Zebrania Członków; 
b) imię i nazwisko; 
c) zakres reprezentacji; 
d) podpis upoważniającego. 

6. Pełnomocnictwo, dla swej skuteczności, musi być przedstawione najpóźniej przed rozpoczęciem 
Walnego Zebrania Członków. 

 
§ 25 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 
1. Ustalanie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres trzyletniej kadencji 
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym sprawozdania z realizacji budżetu 

Towarzystwa. 



3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. 
4. Wybieranie i odwoływanie członków władz Towarzystwa tj.: 

a) prezesa Zarządu; 
b) pięciu członków i dwóch zastępców członków Zarządu; 
c) trzech członków i dwóch zastępców członków Komisji Rewizyjnej. 

5. Rozpatrywanie wniosków składanych przez członków i władze Towarzystwa. 
6. Uchwalanie zmian w Statucie Towarzystwa. 
7. Uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
8. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich. 
9. Pozbawianie członkostwa na podstawie § 14 Statutu. 
10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa. 
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał o których mowa w § 14 Statutu. 
12. Powoływanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej pełnomocnika, o którym mowa w § 30 ust. 2 Statutu. 
13. Wyrażanie zgody na: 

a) nabycie, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, obciążenie lub zbycie nieruchomości; 
b) zawarcie umowy najmu, dzierżawy, pożyczki, kredytu bądź zaciągnięcie innego rodzaju 

zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych   
jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcjach; 

c) zatrudnienie i zwiększenie wynagrodzenia jakiejkolwiek osoby pracującej na rzecz Towarzystwa, 
której roczne wynagrodzenie może przekroczyć kwotę pięciokrotności średniej pensji krajowej 
ogłaszanej za kwartał poprzedzający nawiązanie stosunku pracy (na podstawie jakiejkolwiek 
podstawy prawnej); 

d) zawarcie umowy poręczenia lub gwarancji – bez względu na kwotę; 
e) udzielanie darowizn w łącznej kwocie rocznej powyżej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. 

14. Podejmowanie uchwał w przedmiocie powoływania nowych jednostek organizacyjnych 
Towarzystwa, w tym otwierania nowych placówek, oddziałów czy szkół. 

15. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku. 
16. Podejmowanie uchwał i decyzji w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania 

Członków, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Towarzystwa. 
 

§ 26 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie z inicjatywy: 

a) Zarządu; 
b) Komisji Rewizyjnej; 
c) pisemny wniosek co najmniej 15% członków Towarzystwa. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od 
daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane. 

3. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w terminie i na zasadach 
określonych w § 26 ust. 1 i 2, uprawnienie to przechodzi na wnioskodawcę (odpowiednio Komisję 
Rewizyjną lub 15% członków Towarzystwa). Informację o tak zwołanym Nadzwyczajnym Walnym 
Zebraniu Członków: 
a) wnioskodawca wywiesza w siedzibie Towarzystwa; 
b) Zarząd udziela zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 1 lit. b i c. 

4. Niedochowanie przez Zarząd postanowień § 24 ust. 1 w żadnym przypadku nie powoduje nieważności 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie może być zwołane wcześniej niż na 6 miesięcy po 
zakończeniu poprzedniego Walnego Zebrania Członków. Powyższe nie wyklucza wnioskowania (zgodnie 
z zasadami określonymi w § 26 ust. 1c) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków do 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

 
 
 
 
 



ZARZĄD 
 

§ 27 
1. W skład Zarządu wchodzą: prezes Zarządu Towarzystwa oraz pięciu członków wybranych przez Walne 

Zebranie Członków spośród członków Towarzystwa. 
2. Na stanowisko prezesa Zarządu może być powołana wyłącznie osoba będąca członkiem zwyczajnym 

Towarzystwa oraz nie będąca jego pracownikiem. 
3. Członkami Zarządu Towarzystwa nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W przypadku prawomocnego 
skazania mandat członka Zarządu wygasa automatycznie. 

4. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera: 
a) wiceprezesa; 
b) skarbnika; 
c) sekretarza. 

 
§ 28 

1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa w okresie trwania kadencji i odpowiada za swoją pracę przed 
Walnym Zebraniem Członków. 

2. Do zakresu działania Zarządu należy: 
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
b) realizacja kierunków działalności Towarzystwa na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków; 
c) przygotowywanie i prezentacja rocznego budżetu Towarzystwa (w tym określanie potrzeb 

finansowych jednostek Towarzystwa) 
d) składanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków – 

sprawozdawczym; 
e) efektywne zarządzanie majątkiem Towarzystwa; 
f) prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz Towarzystwa; 
g) na podstawie zgody udzielonej przez Walne Zebranie Członków – powoływanie i rozwiązywanie 

wyodrębnionych jednostek organizacyjnych w celu wykonywania zadań statutowych; 
h) sprawowanie nadzoru nad wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi oraz uchwalanie 

regulaminów ich działalności; 
i) podejmowanie decyzji, o których mowa w § 14 ust. 3 Statutu; 
j) podejmowanie uchwał o przyjmowaniu członków wspierających Towarzystwa; 
k) podejmowanie uchwał o uzupełnianiu składu Zarządu; 
l) wnioskowanie o nadawaniu albo o pozbawianiu osoby statusu członka honorowego Towarzystwa; 
m) na podstawie zgody udzielonej przez Walne Zebranie Członków – podejmowanie decyzji, o których 

mowa w § 25 ust. 13; 
n) stosowanie kar, o których mowa w § 15 Statutu; 
o) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa. 

 
§ 29 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, przy 
obecności prezesa lub wiceprezesa. 

2. Zarząd podejmuje uchwały: 
a) na posiedzeniu; 
b) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

3. Posiedzenia Zarządu oraz podjęte uchwały są protokołowane, a protokoły są jawne dla członków 
Towarzystwa. 

 
§ 30 

1. W imieniu Towarzystwa oświadczenia woli w formie pisemnej składają dwaj członkowie Zarządu, w tym 
prezes lub wiceprezes. 



2. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu (lub osobą bądź podmiotem z nim 
powiązanym) oraz w sporach z nim, Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w 
uchwale tego organu albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

3. Towarzystwo nie odpowiada za skutki prawne wynikające z dokumentów podpisanych przez osoby nie 
upoważnione przez Zarząd do reprezentacji Towarzystwa. 

 
KOMISJA REWIZYJNA 

 
§ 31 

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli wewnętrznej Towarzystwa. 
2. Komisja Rewizyjna działa wyłącznie na zasadach określonych w Statucie nie podlegając Zarządowi w 

żadnym zakresie. 
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków 

spośród członków Towarzystwa. 
4. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja rewizyjna wybiera przewodniczącego i sekretarza na okres 

całej kadencji. 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa. 
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej. 

7. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W przypadku prawomocnego 
skazania mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa automatycznie. 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzenia ani innych świadczeń z tytułu 
pełnienia obowiązków z Komisji Rewizyjnej.  

9. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej może określać regulamin uchwalony przez Walne 
Zebranie Członków. 

10. W żadnym przypadku Komisja Rewizyjna nie może nabyć uprawnień, które wprost nie są wskazane w 
Statucie. 

11. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym. 
12. Komisja Rewizyjna powołuje do składu Komisji zastępców członków Komisji w przypadku zmniejszenia 

się składu Komisji poniżej trzech członków. 
13. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji poniżej trzech członków, Zarząd Towarzystwa zwołuje, w 

terminie do 60 dni, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających. 

 
§ 32 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Kontrolowanie całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Towarzystwa pod 

względem celowości, rzetelności i gospodarności. 
2. Prawo żądania wyjaśnień oraz formułowania zaleceń pokontrolnych do Zarządu, wraz ze wskazaniem 

terminu do ich zastosowania, jako skutek przeprowadzanych kontroli. Zalecenia pokontrolne są 
jawne dla członków Towarzystwa. 

3. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 
4. Opiniowanie rocznego budżetu Towarzystwa prezentowanego przez Zarząd Walnemu Zebraniu 

Członków. 
5. Wnioskowanie w przedmiocie absolutorium dla ustępujących członków Zarządu. 
6. Występowanie do Zarządu z wnioskami o decyzje, o których mowa w § 14 ust. 3 i § 15 ust. 3 Statutu. 
7. Występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami w sprawach członków Zarządu w 

zakresie niedopełnienia przez nich obowiązków wynikających ze Statutu bądź uchwał władz 
Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa, a także sporów powstających między członkami 
Zarządu na tle praw i obowiązków wynikających z ich członkostwa w Zarządzie. 

8. Rozpatrywanie wniosków poszczególnych członków Towarzystwa w sprawach dotyczących wszelkich 
uwag dotyczących działalności Towarzystwa lub jego władz. 



9. Wyrażanie zgody na zatrudnienie lub zwiększenie wynagrodzenia jakiejkolwiek osoby pracującej na 
rzecz Towarzystwa, której roczne wynagrodzenie kwotowo mieści się w granicach od trzykrotności do 
pięciokrotności średniej pensji krajowej ogłaszanej za kwartał poprzedzający nawiązanie stosunku 
pracy (na podstawie jakiejkolwiek podstawy prawnej). 

 
Rozdział V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

§ 33 
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Towarzystwo nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do 

jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej 
osobami bliskimi). 

3. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, 
członkowie organów lub pracownicy Towarzystwa oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

4. Majątek Towarzystwa nie może być: 
a) wykorzystywany a także przekazywany 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; 

b) wykorzystywany na rzecz członków, członków organów 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. 

 
§ 34 

Na fundusze Towarzystwa składają się : 
1. Opłaty wpisowe, składki i wpłaty członków. 
2. Dochody z nieruchomości i ruchomości, będących w użytkowaniu Towarzystwa. 
3. Dotacje i subwencje. 
4. Darowizny i zapisy. 
5. Wpływy z działalności statutowej. 
6. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących wyłącznie realizacji celów 

statutowych. 
 

§ 35 
1. Fundusze Towarzystwa w całości przeznaczone są na realizację celów statutowych, określonych w § 7 

Statutu. 
2. Uchwałą Zarządu określone części funduszu Towarzystwa mogą być przeznaczane na terminowe lokaty 

bankowe. 
3. Dochody uzyskane z działalności, o której mowa w § 35 ust. 2 przeznaczone są na realizację działalności 

statutowej. 
 

Rozdział VI 
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA 

 
§ 36 

Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. 
 
 
 



§ 37 
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej 
większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych. 
 

§ 38 
W przypadku rozwiązania Towarzystwa likwidacja jego majątku odbywa się na zasadach obowiązujących dla 
stowarzyszeń. 
 

§ 39 
Statut został uchwalony podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w dniu 6 grudnia 2018 r. 
 

§ 40 
Traci moc obowiązującą Statut Towarzystwa Oświatowego EDUKACJA w Łodzi z dnia 22.02.1991 r. wraz z 
późniejszymi zmianami. 
 
Łódź, dn. 6 grudnia 2018r. 


