
STATUT 

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne 
„Civilitas” 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”. 
 

§ 2 
1.Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874.) wraz ze zmianami wprowadzonymi 

ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych 
innych ustaw  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393)  
 oraz na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                        
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z dnia 29 maja 2003 r. poz. 873) wraz ze zmianami wprowadzonymi 
ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego                          
i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 r.  poz. 1339) i posiada osobowość prawną. 
2.Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony. 

 
§ 3 

 
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się            

w Zielonej Górze. 
 

§ 4 
Towarzystwo może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 
§ 5 

 
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków, na rzecz ogółu 
społeczności. Towarzystwo może powierzać wykonywanie świadczeń odpowiadających świadczeniu 
pracy wolontariuszom w zakresie działalności statutowej, w tym w zakresie działalności pożytku 
publicznego oraz zatrudniać pracowników zgodnie z obowiązującymi w tych zakresach przepisami,     
z tym, że w szczególności zatrudnienie członka Towarzystwa wymaga uchwały Zarządu. 
 

Rozdział II 
 

Cele i środki działania 
 

§ 6 
Celem Towarzystwa jest: 
1. Upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem 
upowszechniania i ochrony praw dziecka. 
2. Propagowanie zasad i tworzenie atmosfery demokracji, oraz propagowanie idei państwa prawa. 
3. Propagowanie idei i koncepcji wychowawczych sprzyjających wdrażaniu modelu szkoły kształcącej 
na rzecz demokracji. 
4. Kształtowanie umiejętności korzystania z procedur demokratycznych. 
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz upowszechniania demokracji, praw i wolności 
człowieka w różnych środowiskach i instytucjach ze szczególnym uwzględnieniem szkół i placówek 
oświaty. 
6. Udział w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społeczeństwa demokratycznego takich jak: 



bezrobocie, wykluczenie społeczne, uzależnienia, agresja, nietolerancja, oraz propagowanie 

zdrowego stylu życia, ochrony i promocji zdrowia,   ekologii, rozwiązywania problemów poprzez 

mediacje i negocjacje.                                                                                                                                                            

7. Reagowanie na zdarzenia związane z naruszaniem praw i wolności człowieka, oraz zasad 

demokracji.                                                                                                                                              

8. Poznawanie i propagowanie mechanizmów ochrony praw obywatelskich, praw i wolności człowieka 

w Polsce  i na świecie.                                                                                                                                           

9. Uczestniczenie w działaniach na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów                           

i współpracy między społeczeństwami.                                                                                                                      

10. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa. 

11.Działanie na rzecz osób starszych, w tym w wieku emerytalnym, osób  niepełnosprawnych, 

szczególnie dzieci.                                                                                                                                              

12. Promocja zatrudnienia  i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy. 

 
§ 7 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 
1. Organizację: 
a) warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców, innych grup obywatelskich 
i zawodowych, 
b) kursów, seminariów, konferencji, festiwali, 
c) spotkań edukacyjnych, 
d) konkursów, olimpiad wiedzy i umiejętności. 
2. Kontakty z różnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. 
3. Prowadzenie działalności wydawniczej. 
4. Prowadzenie poradnictwa, szkoły lub placówek oświatowych. 
5. Monitorowanie problemów i zjawisk społecznych. 
6. Kontakty z mass – mediami dla potrzeb edukacyjnych oraz publikacji stanowisk. 
 

 
Rozdział III 

 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 8 

Członkowie dzielą się na: 
a) zwyczajnych, 
b) wspierających, 
c) honorowych.  

§ 9 
 

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda  osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, złoży 
wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd. 
 

§ 10 
 

Członek zwyczajny ma prawo: 
1. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa. 
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu. 
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa. 
4. Korzystać z pomocy Towarzystwa. 
 

 
 



§ 11 
 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 
1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa. 
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Towarzystwa, stosownie do posiadanych 
kompetencji, umiejętności i możliwości. 
3. Udział w pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową Towarzystwa. 
4. Regularne opłacanie składek członkowskich. 
 

§ 12 
 

Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie 
przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 
Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 pkt 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Towarzystwie za 
pośrednictwem swego przedstawiciela. 
 

 
 

§ 13 
 

Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji 
celów statutowych Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek 
Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony 
z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

 
§ 14 

 
Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek: 
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu. 
2. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i 
uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa, nieprzestrzegania zasad współżycia 
społecznego. 
3. Skreślenia z powodu nie płacenia składek członkowskich przez 6 miesięcy. 
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną. 
5. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje członkowi odwołanie się do Walnego 
Zgromadzenia. 
 

Rozdział IV 
 

Władze Towarzystwa 
 

§ 15 
 

Władzami Towarzystwa są: 
1. Walne Zgromadzenie. 
2. Zarząd. 
3. Komisja Rewizyjna. 

§ 16 
 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej, nie mogą być skazani za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej 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 GUS za 
rok poprzedni. 
 



§ 17 
 

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 
Jedynie uchwała o wykluczeniu członka z Towarzystwa zapada zwykłą większością głosów przy 
obecności nie mniejszej niż 2/3 członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych      
w drugim terminie. Obrady Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie mogą odbyć się nie 
wcześniej niż 7 dnia od pierwszego terminu. 
 

§ 18 
 

W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowana nie może 
przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 
 

§ 19 
 

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub 
nadzwyczajne. 

§ 20 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako 
sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu                       
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał o przyjęciu 
członka lub jego skreśleniu i wydaleniu. Uchwały będą ważne, gdy w głosowaniu weźmie udział co 
najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. 
Uchwały Walnego Zgromadzenia będą ważne, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. 
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
 
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa. 
2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji 
Rewizyjnej. 
3. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. 
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 
5. Nadawanie godności członka honorowego 
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 
7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 
8. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Towarzystwa. 
9. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Towarzystwa. 
10. Podejmowanie uchwał o nabyciu bądź zbyciu środka trwałego (nieruchomości). 
 

§ 21 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/ 3 członków zwyczajnych Towarzystwa. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty 
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 

§ 22 
 

Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi 
Zgromadzeniami. Zarząd składa się z: prezesa, sekretarza i skarbnika wybieranych przez Walne 
Zgromadzenie. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej 
jednak niż raz na dwa miesiące. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły. 
 

 



§ 23 
 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
2. Dysponowanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznawanych przez Walne 
Zgromadzenie. 
3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia. 
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności. 
5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń. 
6. Uchwalanie planów działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia             
i celami zawartymi w Statucie Towarzystwa. 
7. Decydowanie w sprawach członkowskich. 
8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Towarzystwa. 
 

§ 24 
 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego. Do 
kompetencji Komisji 
Rewizyjnej należy: 
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa. 
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień. 
3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
4. Składanie walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności, oraz absolutorium dla 
ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu         
z głosem doradczym. 
 

Rozdział V 
 

Majątek Towarzystwa 
 

§ 25 
 

Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się: 
a) wpływy ze składek członkowskich, 
b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy, 
c) wpływy z działalności statutowej, 
d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
e)przychody z 1% podatku od osób fizycznych. 
 

§ 26 
 

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: prezes i skarbnik.   
Do ważności innych pism i dokumentów ,w  tym umów-zleceń i umów o dzieło do wartości do 3000,00 
złotych (trzy tysiące) wymagany jest jeden podpis: prezesa lub upoważnionego przez niego członka 
Zarządu. 
 

 
§ 27 

 
1. Zabrania się: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa, w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim 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) przekazywania majątku Towarzystwa, 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, 



c) wykorzystywania majątku Towarzystwa 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 Towarzystwa, 
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 
 

 
 
 
 

Rozdział VI 
 
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się 
Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania. 
W przypadku rozwiązania się Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu 
majątku. 
 

Zielona Góra, 14 czerwca 2018 r. 

 

Przewodnicząca                                            

Walnego Zgromadzenia                                          

mgr Monika Robaszyńska 

        

 


