STATUT
TOWARZYSTWA ALTERNATYWNEGO KSZTAŁCENIA

Tekst jednolity
przyjęty Uchwałą na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w
Opolu 1kwietnia 2008 roku, z późniejszymi zmianami.
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Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
Art.1
Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem
zrzeszającym osoby fizyczne. Towarzystwo podejmuje działania na rzecz edukacji i rozwoju
dzieci i młodzieży, kształcenia dorosłych, kształcenia ustawicznego, a także na rzecz rozwoju
kultury. Podejmowane działania uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, o
mniejszych szansach rozwojowych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Art.2
Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz
niniejszego Statutu, zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art.3
Towarzystwo posiada osobowość prawną.
Art.4
Siedzibą Towarzystwa jest Opole.
Art.5
Terenem działania Towarzystwa jest cały kraj.
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Art.6
Towarzystwo używa pieczęci o treści: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia,
ul. Barlickiego 5, 45-82 OPOLE. Towarzystwo może używać oznak i znaków ustalonych przez
Walne Zebranie Członków.
Art.7
1. Działalność Towarzystwa opiera się na społecznej pracy członków.
2. Do realizacji zadań statutowych Towarzystwo może zatrudnić pracowników.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział II
CEL I FORMY DZIAŁANIA
Art.8
Celem Towarzystwa jest:
1. Rozszerzanie i wzbogacenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez
wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących oświaty i wychowania, ze
szczególnym uwzględnieniem idei: wielokulturowości, ekologii, praw człowieka.
2. Rozszerzanie i wzbogacenie oferty edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do osób
dorosłych.
3. Realizacja działań na rzecz kultury.
4. Realizacja działań na rzecz pomocy pedagogiczno-psychologicznej i terapeutycznej
oraz wsparcia rodziny.
5. Realizacja działań na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, wykluczonych
społecznie, zagrożonych wykluczeniem.
6. Promocja zdrowia oraz zdrowego stylu życia.
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Art. 9
1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i
odpłatnej.
2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:
1) Popularyzację celów statutowych Towarzystwa.
2) Tworzenie własnej sieci placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych i innych
instytucji edukacyjnych zwanych dalej placówkami, tworzenie własnych placówek
pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz stwarzanie warunków umożliwiających im
prowadzenie działalności na możliwie jak najwyższym dostępnym poziomie.
3) Współpracę z organami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej
a także instytucjami i organizacjami o celach zbliżonych do celów Towarzystwa.
4) Inspirowanie i tworzenie zespołów roboczych oraz grup zainteresowań zajmujących się
działalnością szkoleniową i badawczą i popularyzatorską w tym szczególnie w
dziedzinie pedagogiki dzieci i dorosłych.
5) Popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i edukacji poprzez
organizowanie odczytów, konferencji warsztatów oraz prowadzenie działalności
wydawniczej.
6) Prowadzenie i wspieranie różnych form działalności mającej na celu wzbogacenie
systemu oświaty, wychowania i edukacji, szczególnie poprzez wprowadzanie i
wymianę doświadczeń w zakresie nowych form i metod.
7) Organizowanie i prowadzenie wszelkich form kształcenia ustawicznego, kształcenia
dorosłych, kursów w tym szczególnie kształcenia nauczycieli i innych form
uzupełniania lub poszerzania wiedzy i umiejętności a także zorganizowanych form
wypoczynku dzieci i młodzieży.
8) Finansowe i rzeczowe wspieranie tworzonych przez Towarzystwo placówek
oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych a także edukacyjnych we wszystkich
formach prawnie dozwolonych.
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9) Podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem kultury, jak festiwale, wystawy,
wydawnictwa, koncerty itp.
10) Organizowanie i pozyskiwanie poparcia opinii publicznej oraz aktywności różnych
środowisk społecznych dla celów, dla których Towarzystwo zostało powołane
11) Pozyskiwanie środków pomocowych i dotacji służących realizacji działalności
statutowej Towarzystwa.
12) Upowszechnienie idei wolontariatu jako formy realizacji celów statutowych
13) Na rzecz Towarzystwa mogą być realizowane przez wolontariuszy świadczenia
odpowiadające świadczeniu pracy, przy czym powinni oni posiadać kwalifikacje
i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń,
jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań
wynika z odrębnych przepisów. Zakres, sposób i czas realizacji świadczeń, zasady
zaprzestania ich wykonywania a także możliwy zakres pokrywania przez Towarzystwo
jako świadczeniobiorcę niezbędnych kosztów ponoszonych w związku z nimi przez
świadczeniodawcę określa pisemne Porozumienie zawarte pomiędzy Towarzystwem a
wolontariuszem.
3. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje działania określone w ustępie 2, a
także sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego oraz sprzedaż przedmiotów
darowizny. Środki finansowe pozyskane z działalności odpłatnej w całości przeznaczane są
na działalność statutową Stowarzyszenia.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art.10
Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
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czynności prawnych, bez względu na miejsce zamieszkania oraz obywatelstwo.
Art.11
Członkiem Wspierającym Towarzystwo może być osoba fizyczna, bez względu na miejsce
zamieszkania i obywatelstwo albo osoba prawna, która zadeklaruje finansową lub rzeczową
pomoc dla Towarzystwa.
Art.12
Członkiem Honorowym Towarzystwa może być osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa
lub posiadająca szczególne zasługi w dziedzinach stanowiących przedmiot działalności
Towarzystwa. Członkowie Honorowi Towarzystwa są zwolnieni z opłat członkowskich.
Art.13
Przyjęcie w poczet członków Towarzystwa następuje na podstawie deklaracji członkowskiej
złożonej Zarządowi na piśmie. Nie dotyczy to założycieli Towarzystwa, którzy uzyskują
członkostwo Towarzystwa z chwilą jego zarejestrowania.
Art.14
Członek Towarzystwa ma prawo:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Towarzystwa. Bierne i czynne prawo
wyborcze nie przysługuje członkom wspierającym oraz członkom honorowym
Towarzystwa.
2. Uczestniczyć i/lub korzystać z realizowanych przez Towarzystwo programów, działań
edukacyjnych
3. Wypowiadać się na tematy podejmowanych działań Towarzystwa.
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Art.15
Członek Towarzystwa ma obowiązek:
1. Postępować zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami organów Towarzystwa.
2. Brać czynny udział w działalności Towarzystwa.
3. Regularnie opłacać składkę członkowską
4. Postanowienie p.3 nie dotyczy członka honorowego.
Art.16
Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego Zarządowi Towarzystwa na piśmie.
Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa, na skutek
naruszenia przez członka zasad statutowych lub niepłacenia składek członkowskich
przez okres 6-mcy.
2. Śmierci członka.
3. Rozwiązania Towarzystwa.

Art. 17
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu.
Rozdział IV
ORGANY TOWARZYSTWA
Art.18
Organami Towarzystwa są;
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
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Art.19
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa trzy lata.
Art.20
Wybór składu organów Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym przy obecności co
najmniej 2/3 liczby członków. Do wyboru kandydata konieczne jest uzyskanie przez niego co
najmniej 50% ważnych głosów. W razie nie dojścia do skutku wyborów w pierwszej turze,
przeprowadza się drugą turę głosowania, w której wybór następuje zwykłą większością
głosów.
Art.21
Wybory składu organów Towarzystwa polegają na wyborze składu organu bez przydzielenia
konkretnych funkcji osobom wybranym do składu organu. Wybrany skład organu na
pierwszym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od wyborów, dokonuje podziału
funkcji w swym gronie.
Art.22
Uchwały organów Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy składu organu.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Art.23
Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Towarzystwa i powinno odbywać się co
najmniej raz na rok.

9| Statut Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia

Art.24
Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd poprzez powiadomienie członków
Towarzystwa co najmniej 15 dni przed terminem walnego Zgromadzenia. W tym samym
terminie Zarząd ma obowiązek podać do wiadomości członków Towarzystwa porządek obrad
Walnego Zebrania Członków.
Art.25
Do kompetencji Walnego Zebranie Członków należy:
1. Ustalenia głównych kierunków działania Towarzystwa
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu
Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. Wybór składu organów Towarzystwa oraz dokonywanie zmian w tym zakresie
5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i organy Towarzystwa
6. Uchwalanie zmian statutu
7. Podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad
8. Ustalanie wysokości składek członkowskich
9. Rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu
10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, ustanowieniu likwidatora i
przeznaczeniu majątku Towarzystwa
11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach , wymagających decyzji Walnego Zebrania
Członków, w tym w sprawach działalności gospodarczej.
12. Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Towarzystwa.
Art.26
W szczególnie uzasadnionych wypadkach albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby
członków Towarzystwa, Zarząd może zwołać w każdym czasie nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w ciągu trzech
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miesięcy od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołaniu i obraduje ono wyłącznie nad
zagadnieniami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD
Art.27
Zarząd składa się z trzech do czterech osób, w tym Prezesa i jego zastępcy. Członkowie
Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Art. 28
Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa, reprezentuje je na zewnątrz w okresie pomiędzy
Walnymi Zebraniami Członków.
Art. 29
Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał i decyzji nie zastrzeżonych do
kompetencji innych organów, a w szczególności:
1. Nadzór nad placówkami powołanymi przez Towarzystwo.
2. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa na podstawie uchwał Walnego Zebrania
Członków.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka Towarzystwa lub skreślenia z listy
członków Towarzystwa.
4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów roboczych powołanych dla realizacji
poszczególnych celów statutowych.
5. Podejmowanie bieżących decyzji w sprawach prowadzenia przez Towarzystwo
działalności gospodarczej, dysponowanie funduszami Towarzystwa, opracowywanie
preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań finansowych Towarzystwa w zakresie
ustalonym przez Walne Zebranie Członków.
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6. Przygotowanie projektu sprawozdania rocznego z działalności Towarzystwa.
7. Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków.
8. Zwoływanie Walnych zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.
9. Podejmowanie uchwał w zakresie nabycia lub zbycia nieruchomości, zaciągnięcia
kredytów i innych zobowiązań.
Art.30
W ramach nadzoru, o którym mowa w art.29. pkt.1 Statutu, Zarząd:
1. Nadaje statut placówkom prowadzonym przez Towarzystwo.
2. Przedstawia właściwym organom niezbędną dokumentację do rejestracji
placówek prowadzonych przez Towarzystwo.
3. Zatrudnia lub powołuje Dyrektora placówki oraz ustala jego wynagrodzenie.
4. Akceptuje program pracy placówki przedstawiony przez Dyrektora.
5. Przyjmuje sprawozdania Dyrektora z realizacji rocznego programu pracy placówki i
wykonania budżetu.
Rozpatruje odwołania od decyzji i uchwał organów placówki.
6. Zawiesza wykonanie decyzji i uchwał wszystkich organów placówki sprzecznych z
prawem lub statutem placówki.
7. Rozpatruje wszelkie sprawy nie mieszczące się w kompetencjach organów placówki.
8. Zatwierdza zasady wynagradzania nauczycieli i innych pracowników.
9. Zatwierdza zasady rekrutacji uczniów i zasady skreślenia z listy uczniów.
Art.31
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
Art.32.
Zarząd podejmuje uchwały stosownie do postanowień art.22 Statutu, jednakże w razie
równowagi głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
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Art. 33
1. Do realizacji określonych działań Zarząd może powołać Dyrektora Towarzystwa.
2. Zarząd może na stałe lub tymczasowo udzielić Dyrektorowi Towarzystwa
Alternatywnego Kształcenia pełnomocnictwa do określonych działań w imieniu
Zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA
Art.34.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.
Art.35
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze
swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.
Art.36
Członkowie Komisji Rewizyjnej :
1. Nie mogą być członkami Zarządu 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 ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni.
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Art.37
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej
Towarzystwa, jego gospodarki finansowej oraz działalności gospodarczej pod
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi oraz żądanie wyjaśnień.
3. Przedstawianie sprawozdań z działalności Walnemu Zebrani Członków.
4. Składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5. Inne czynności wynikające z uchwał Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA TOWARZYSTWA
Art.38
Realizując swe cele Towarzystwo nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa 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 lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać jakichkolwiek elementów majątku Towarzystwa na rzecz jego
członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności dotyczy to
przekazywania bezpłatnego lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywać majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków jego organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
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trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Towarzystwa.
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie na zasadach innych niż w stosunkach do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
Art.39
1. Majątek Towarzystwa tworzą:
1) Składki członkowskie
2) Dochody z majątku Towarzystwa
3) Dotacje i subwencje
4) Darowizny, spadki i zapisy
5) Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo
6) Opłaty za wykonywane usługi lub wytworzone produkty
2. Cały uzyskany dochód Towarzystwo przeznacza wyłącznie na realizację celów
statutowych. Dochód Towarzystwa nie może być przeznaczony do podziału między
jego członków.
3. Towarzystwo może nabywać i zbywać majątek nieruchomy i ruchomy, jeśli służy do
realizacji jego statutowych zadań.
4. Towarzystwo może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
Art.40
Do składania oświadczeń woli upoważnieni są:
1.

Prezes Zarządu wraz z Wiceprezesem lub

2.

Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu lub

3.

Prezes Zarządu wraz z Dyrektorem Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia lub
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4.

Wiceprezes wraz z Członkiem Zarządu lub

5.

Wiceprezes wraz z Dyrektorem Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU-ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
Art.41
Uchwały w sprawie zmian statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków
większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków
Towarzystwa.
Art.42
Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa może podjąć Walne Zebranie Członków
większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Towarzystwa.
Rozdział VII
JAWNOŚĆ
Art. 43
1. Towarzystwo sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie.
2. Roczne sprawozdanie z działalności jest jawne.

