
Statut Stowarzyszenia pod nazwą:  

„Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność” 

 

 

I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność” 

zwane dalej Stowarzyszeniem. 

1a. Stowarzyszenie „Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność” jest organizacją pożytku publicznego. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń zgodnie 

z przepisami prawa. 

 

§ 2 

 

Siedzibą Stowarzyszenia „Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność”  jest Gdańsk. 

 

§ 3 

 

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza  jej granicami, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 4 

 

1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wzory pieczęci i odznak określa Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§ 5 

 

Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem podmiotów gospodarczych, organizacji i 

stowarzyszeń – krajowych oraz zagranicznych o podobnych zadaniach    i celach na podstawie uchwał 

Zarządu. 

 

 

II. CELE, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 

 

§ 6 

 

Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność społecznie użyteczna, badawcza  i promocyjna, 

szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania dzieci                        i młodzieży, a także na rzecz 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym działania ze sfery zadań publicznych w zakresie: 

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia ustawicznego młodocianych i 



dorosłych,  

2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

3) działalności na rzecz mniejszości narodowych, 

4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

8) działalności charytatywnej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, 

9) ochrony i promocji zdrowia, 

10) wspierania finansowego uczniów i studentów uzdolnionych oraz pracowników naukowych, 

11) wspierania rozwoju szkół i placówek oświatowych, 

12) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

13) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy                           i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

14) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet  i 

mężczyzn, 

15) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

16) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

17) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji                                   i społeczeństwa obywatelskiego, 

18) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  i za granicą, 

19) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 

20) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

21) promocji i organizacji wolontariatu, 

22) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe oraz podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w RP, innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

 

§ 7 

 

Przedmiotem działania Stowarzyszenia według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

22.11.Z Wydawanie książek, 

22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, 

22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych, 

22.15.Z Pozostała działalność wydawnicza, 

22.32.Z Reprodukcja nagrań video, 

22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji, 

52.47.A Sprzedaż detaliczna książek, 

52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową, 

73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki, 

73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych, 

80.10.C Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego, 



80.21.D Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego, 

80.22.G Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego, 

80.30.C Szkolnictwo wyższe, 

80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

85.14.D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, 

91.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych, 

91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

§ 7a 

 

1. Sposobami realizacji celów Stowarzyszenia są m.in.: 

¬ organizowanie konkursów i olimpiad dla dzieci i młodzieży; 

– prowadzenie działalności publikacyjnej, badawczej i wydawniczej oraz wydawanie materiałów 

reklamowych; 

– powoływanie i prowadzenie szkół i uczelni; 

– prowadzenie studiów podyplomowych po spełnieniu warunków kadrowych; 

– prowadzenie kursów doskonalących i kwalifikacyjnych; 

– prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód służy realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie może tworzyć wewnętrzne struktury organizacyjne. 

 

§ 7b 

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 

działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na 

działalność pożytku publicznego. 

 

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 8 

 

Członkami stowarzyszenia są: 

a) Członkowie zwyczajni, 

b) Członkowie wspierający, 

c) Członkowie honorowi, 

d) Prezes honorowy. 

 

§ 9 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, kto posiada osiągnięcia w zakresie 

organizowania szkolnictwa i edukacji. 

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne nie deklarujące 

przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego,   

a wspierające Stowarzyszenie naukowo, organizacyjnie, finansowo bądź rzeczowo. 



3. Godność członka honorowego może otrzymać osoba zasłużona dla rozwoju oświaty. 

4. Godność Prezesa honorowego może otrzymać osoba zasłużona dla regionu, kraju, świata. 

 

§ 10 

 

1.    Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych albo wspierających następuje w drodze uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia podjętej  po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji członkowskiej kandydatów. 

2.    Godność     członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 

na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

3.    Godność     Prezesa honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 

na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

4.    Zarząd Stowarzyszenia prowadzi rejestr członków. 

 

§ 11 

 

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1) wystąpienia złożonego przez członka na piśmie, 

2) wykluczenia członka, 

3) skreślenia członka, 

4) pozbawienia godności członka honorowego. 

2. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w 

przypadku prawomocnego skazania członka na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych. 

3. Skreślenie członka następuje w przypadku: 

1) śmierci osoby fizycznej bądź utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 

2) niepłacenia przez okres 6 miesięcy składek członkowskich mimo pisemnego upomnienia. 

4. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie orzeka w formie uchwały. 

Godność prezesa honorowego jest dożywotnia. 

 

§ 12 

 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem decydującym, 

2) brania udziału we wszelkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie. 

 

§ 13 

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do: 

1) podejmowania wszelkich działań popierających i propagujących cele Stowarzyszenia oraz do 

czynnego udziału w realizacji jego zadań, 

2) brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia, 

3) przestrzegania statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz, 

4) regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§ 14 



 

1. Członek wspierający i honorowy ma prawo: 

1) do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, 

2) do bezpłatnego udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie 

2. Członek wspierający i honorowy ma obowiązek: 

1) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie formie, 

2) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

 

Prezes honorowy ma prawo: 

1) do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, 

2) do brania udziału w zebraniach Zarządu z głosem doradczym, 

3) do bezpłatnego udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 16 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków, 

2) Prezes Honorowy, 

3) Zarząd Stowarzyszenia, 

4) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat (z wyjątkiem Prezesa Honorowego, który nie podlega 

kadencyjności). 

3. W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji członka władz Stowarzyszenia albo 

niemożności pełnienia przez niego funkcji we władzach przez okres 6 miesięcy, uprawnionym 

organom przysługuje prawo powołania nowego członka spośród osób, które w wyborach do władz 

uzyskały największą ilość4.     głosów. 

 

§ 17 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej 

niż raz w roku. 

2. O terminie Walnego Zgromadzenia powiadamia członków Stowarzyszenia Zarząd na 7 dni przed 

Walnym Zgromadzeniem. Jeżeli w czasie Walnego Zgromadzenia ma być przedłożona zmiana Statutu 

do zawiadomienia dołącza się projekt zmian. 

 

§ 18 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia 

z własnej inicjatywy, bądź na wniosek  51% członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

Z wnioskiem takim może wystąpić również Komisja Rewizyjna. 



2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się w ciągu 30 dni od  

złożenia wniosku. 

 

§ 19 

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków,  

do kompetencji którego należy podejmowanie uchwał w sprawach: 

1) ustalania głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

2) oceny wykonania zadań statutowych, 

3) wyboru członków władz Stowarzyszenia, 

4) udzielania absolutorium Zarządowi, 

5) sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6) zmian statutu, 

7) rozwiązania Stowarzyszenia, 

8) określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może osiągnąć Zarząd, 

9) nadawania godności członka honorowego Stowarzyszenia, 

10) wniosków władz Stowarzyszenia wniesionych na piśmie pod obrady Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 20 

 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych                do głosowania. W wypadku braku 

kworum wyznacza się inny termin Walnego Zgromadzenia, a uchwały podejmuje się w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. 

2. Wybór członków władz dokonuje się w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy 

członków. Głosy oddaje się na poszczególnych kandydatów. 

3. Do władz zostaną wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów. 

4. Odwołanie członków władz następuje również w głosowaniu tajnym. 

 

§ 21 

 

Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając 

ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego  i  sekretarza.  

 

§ 21a 

 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 22 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) uchwalenie szczegółowych programów działalności Stowarzyszenia opartych    

na uchwałach Walnego Zgromadzenia, 

2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 



3) opracowywanie opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności 

Stowarzyszenia, 

4) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

5) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 

6) publikowanie informacji w środkach masowego przekazu o działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 23 

 

1. Posiedzenie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż co dwa miesiące, przewodzi im Przewodniczący lub 

Wiceprzewodniczący. 

2. Na posiedzenia Zarząd może zapraszać jako doradców członków Stowarzyszenia lub inne osoby. 

 

§ 24 

 

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań  majątkowych 

uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu. 

 

§ 25 

 

1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący reprezentują Stowarzyszenie                       i działają w 

jego imieniu. 

2. Do obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego należy współdziałanie i 

koordynowanie pracami Zarządu. 

 

§ 26 

 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków w 

głosowaniu jawnym. 

 

§ 27 

 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków. 

2. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grona Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

 

§ 27a 

 

1. Nie można łączyć członkostwa w komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  

z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia: 

1) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi  

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 



3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§ 28 

 

1. Do kompetencji Komisji należy nadzór i kontrola nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. W szczególności Komisja Rewizyjna: 

1) kontroluje działalność statutową w zakresie zgodności z celami Stowarzyszenia, 

2) kontroluje działalność finansową Stowarzyszenia, 

3) dokonuje pełnej kontroli gospodarowania finansami co najmniej 1 raz w roku, 

4) składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności i przedkłada wnioski co do 

udzielenia absolutorium Zarządowi. 

3. Posiedzenia odbywają się raz na trzy miesiące. 

4. Członkowie Komisji mają prawo do przeglądania i czytania odpisów ze wszystkich dokumentów 

Stowarzyszenia. 

 

§ 29 

 

Komisja Rewizyjna rozstrzyga sprawy w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 

obecności przynajmniej dwóch członków. 

 

 

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 30 

 

1.Majątek Stowarzyszenia tworzy się ze: 

1) składek członkowskich, 

2) spadków, darowizn, dotacji, zapisów, 

3) dochodów z działalności gospodarczej, 

4) dochodów ze zbiórek publicznych, 

5) dochodów z majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 30a 

 

Zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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, 

c) wykorzystywanie 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 

członkowie jego organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 31 

 

1. Stowarzyszenie może się rozwiązać na pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby członków 

Stowarzyszenia. Wniosek taki wraz z listą wnoszących o rozwiązanie należy przedłożyć Zarządowi. 

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku. W 

zawiadomieniu o terminie Walnego Zgromadzenia Członków należy podać treść wniosku o 

rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 

§ 32 

 

1. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza się w oparciu o statut oraz przepisy dotyczące likwidacji 

Stowarzyszeń. 

2. Uchwała likwidacyjna określa cel na jaki zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 

3. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd. 

 

§ 33 

 

Uchwały w sprawie wprowadzania zmian w statucie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 34 

 

W sprawach nie ujętych postanowieniem niniejszego statutu lub spornych decyzje podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 

 

 

Powyższy Statut stanowi tekst jednolity Statutu przyjętego przez Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia w dniu 17 stycznia 2008 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach Walnego 

Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 2009 r. i  z dnia 25 maja 2011 r. 


