STATUT
TOWARZYSTWA EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ
im. GENERAŁA KAROLA ZIEMSKIEGO
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. l. Stowarzyszenie Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. Generała Karola Ziemskiego
zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na
rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych.
Art. 2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.) i ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Towarzystwo posiada
osobowość prawną.
Art. 3. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Siedzibą władz Towarzystwa jest Nasutów, gmina Niemce.
Art. 4. Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci Kół
Terenowych.
Art. 5. Towarzystwo może używać odznak według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd
Główny.
Art. 6. Do realizacji swoich celów Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

Art. 7. Celem Towarzystwa jest:
1) prowadzenie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych na rzecz dobra
wspólnego.
2) podejmowanie i promowanie działań na rzecz obronności kraju, wychowania patriotycznego i
obywatelskiego;
3) wspieranie zrównoważonego rozwoju
4) budowanie potencjału instytucjonalnego i społecznego
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
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Art. 8. Dla realizacji tego celu Towarzystwo:
1) propaguje wiedzę o Polsce, w szczególności wśród młodego pokolenia;
2) inspiruje i organizuje szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje oraz popularyzuje wiedzę;
3) troszczy się i promuje zachowanie dziedzictwa narodowego, kultury i tradycji, w tym miejsc
pamięci;
4) podejmuje i promuje działania na rzecz zachowania kultury i tradycji regionalnych;
5) podejmuje i promuje działania na rzecz rodzin;
6) inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół;
7) prowadzi działalność na rzecz przywracania pamięci o rodakach zasłużonych dla Ojczyzny i
Świata;
8) wspiera badania, prace naukowe i popularnonaukowe w celu popularyzacji postaci i wydarzeń
ważnych dla historii i rozwoju Polski, w tym poszczególnych regionów;
9) organizuje zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne, a także prowadzi działalność na rzecz
organizacji wypoczynku zwłaszcza dla dzieci, młodzieży i seniorów;
10) podejmuje działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych;
11) podejmuje działania w zakresie wspierania Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz
repatriantów;
12) zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczowychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, ośrodki dokształcania
i doskonalenia zawodowego oraz inne placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze;
13) podejmuje działania na rzecz integracji, edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych
osób niepełnosprawnych oraz wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie profilaktyki, ochrony
zdrowia i kultury zdrowotnej;
14) podejmuje działania na rzecz aktywizacji seniorów;
15) rozwija i promuje wdrażanie partycypacji społecznej;
16) wpiera ochronę środowiska naturalnego, szczególnie w zakresie edukacji ekologicznej;
17) wspiera i promuje przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczną
18) może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone będą na wspieranie
statutowej działalności Towarzystwa
19) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele
działania zbliżone są do celu Towarzystwa;
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 9. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych.
Art. 10. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna i prawna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z praw publicznych, która poprzez złożenie
deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Towarzystwa i przestrzegania postanowień
jego Statutu.
Art. 11. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Towarzystwa lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Towarzystwu.
Art. 12. 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następuje na podstawie
uchwały Zarządu Głównego.
2. W uzasadnionych przypadkach odpowiednio Zarząd Główny może, w drodze uchwały,
odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa.
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
5. Przyjęcie w poczet członków wspierających Towarzystwa następuje na podstawie uchwały
Zarządu Głównego.
6. Zarząd Główny rozpatruje wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych
Towarzystwa w terminie 60 dni od daty jego złożenia.
Art. 13.
1. Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka z jej datą.
2. Wykluczenie członka z Towarzystwa następuje na skutek utraty praw publicznych,
3. Wykreślenie członka z Towarzystwa następuje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2) niezapłacenia w całości składki członkowskiej za dany rok obrotowy do dnia 31 grudnia
danego roku,
4. O wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa decyduje Zarząd Główny
Art. 14. Od uchwały o odmowie przyjęcia na członka oraz uchwały o wykluczeniu lub
wykreśleniu członka z Towarzystwa służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Art. 15. 1. Członkom zwyczajnym przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze,
2) prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
3) prawo wyrażania swoich opinii i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
2. Członkom honorowym przysługują prawo udziału z głosem doradczym w obradach władz
Towarzystwa.
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Art. 16. 1. Obowiązkiem członków Towarzystwa jest postępowanie zgodne ze Statutem,
regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach Towarzystwa
oraz opłacania składek członkowskich.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa
Art. 17. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd Główny,
3) Komisja Rewizyjna,
Art. 18. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata.
Art. 19. 1. W przypadku ustąpienia członka władz Towarzystwa przed upływem kadencji skład
osobowy tych władz nie musi być uzupełniony o ile nie przekroczy 1/3 wybranego składu.
2. W przypadku ustąpienia Prezesa Towarzystwa przed upływem kadencji, Zarząd Główny
powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje
wyboru nowego Prezesa Towarzystwa.
Art. 20. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz
Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Walne Zgromadzenie
Art. 21. 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być Zwyczajne
lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny co trzy lata jako zjazd
sprawozdawczo-wyborczy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach. Walne zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji
Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków w ciągu dwóch
miesięcy od złożenia wniosku.
Art. 22. 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Towarzystwa,
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi i zaproszeni goście.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenie powiadamia się z co najmniej
miesięcznym wyprzedzeniem.
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3. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej
połowy członków.
Art. 23. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) ustalenie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji;
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji
Rewizyjnej;
4) wybór i odwoływanie Prezesa Towarzystwa oraz członków władz Towarzystwa;
5) uchwalanie Statutu Towarzystwa i jego zmian;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
11) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Towarzystwa;
12) podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego
Zgromadzenia;
Art. 24. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołany.
2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może
obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych członków.

Zarząd Główny
Art. 25. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Towarzystwa oraz 2-5 członków
wybieranych spośród członków Towarzystwa. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny
wybiera ze swojego grona wiceprezesa i członka zarządu.
Art. 26. 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za swoją pracę przed
Walnym Zgromadzeniem.
2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy prowadzenie wszystkich spraw związanych z
działalnością Towarzystwa nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów a w szczególności:
1) realizacja kierunków działalności Towarzystwa wytyczonych przez Walne Zgromadzenie;
2) powoływanie i rozwiązywanie Kół, komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych,
sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności;
3) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, do wyrażania oświadczeń woli wymagane są
każdorazowo podpisy dwóch osób spośród niżej wymienionych: Prezesa Towarzystwa i
jednego z pozostałych członków Zarządu Głównego lub dwóch członków Zarządu Głównego
upoważnionych na mocy osobnej uchwały Zarządu Głównego
5

4) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
6) zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie
preliminarzy i sprawozdań finansowych;
7) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości;
8) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa;
9) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z działalności Zarządu Głównego;
10) zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Komisji Rewizyjnej,
11) Prezes Zarządu Głównego jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do członków
Zarządu oraz wszystkich pracowników zatrudnionych

na podstawie umowy o pracę w

rozumieniu Kodeksu Pracy oraz innych umów.
Art. 27. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
dwa razy w roku.

Komisja Rewizyjna
Art. 28. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i odpowiada za swoją
działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze
swojego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) pozostające z członkami Zarządu Głównego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
Art. 29. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki
finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Towarzystwo przepisami;
2) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od
kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych;
2a) zatwierdzanie sprawozdań finansowych opracowanych przez Zarząd Główny;
3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu;
4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy tylko w stosunku do Prezesa Zarządu Głównego.
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Art. 30. 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Towarzystwa pisemnych
bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
2. Szczegółowy tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią
uchwalony.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z
głosem doradczym.

Rozdział V
Jednostki organizacyjne
Art. 31. Na wniosek grupy 6 osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących
już jego członkami Zarząd Główny w drodze uchwały może powołać na danym terenie Koło, Komisję
lub Zespół Roboczy Towarzystwa zwany dalej Kołem.
Art. 32. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Koło.
2) złożenia przez Przewodniczącego Koła wniosku o rozwiązanie Koła;
3) stwierdzenia, że działalność Koła prowadzona jest niezgodnie ze Statutem lub uchwałami
władz Towarzystwa albo innymi przepisami.
Art. 33. 1. Członkowie Koła powołują ze swojego grona Przewodniczącego Koła.
2. Koło może wystąpić do Zarządu Głównego o uchwalenie regulaminu działania Koła z
uwzględnieniem Statutu Towarzystwa.
3. Przewodniczący Koła jest zobowiązany przekazać Zarządowi Głównemu w terminie do
dnia 30 listopada każdego roku sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła.

Rozdział VI
Majątek i fundusze
Art. 34. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Art. 35. 1.Majątek Towarzystwa powstaje z:
1) przychodów z działalności statutowej pochodzącej ze:
a) składek członkowskich,
b) odpłatnej działalności statutowej;
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2) dochodów z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Towarzystwa;
3) darowizn, zapisów, subwencji, dotacji, zbiórek publicznych, lokat i spadków;
4) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo.
2. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem
Towarzystwa w stosunku do członków, pracowników oraz osób, z którymi członkowie oraz
pracownicy 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”.
Art. 36. 1. Roczna składka członkowska wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku
kalendarzowego.
2. Zarząd Główny do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłasza na stronie internetowej
Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.
3. Nowi członkowie wpłacają pełną roczną składkę w ciągu dwóch tygodni od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu na członka.
Art. 37. Zarząd Główny może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane
w swojej dyspozycji środki finansowe.
.
Art. 38. Dokumenty pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub rozporządzenie mieniem
Towarzystwa wymagają każdorazowo podpisów dwóch osób spośród niżej wymienionych: Prezesa
Towarzystwa i jednego z pozostałych członków Zarządu Głównego lub dwóch członków Zarządu
Głównego upoważnionych na mocy osobnej uchwały Zarządu Głównego.

Rozdział VII
Postanowienia Końcowe
Art. 39 Zmiana statutu, w tym zmiana celu, może być dokonana większością 2/3 głosów wszystkich
członków Walnego Zgromadzenia.
Art.,40.1. O likwidacji Towarzystwa decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej
większością 3/4 głosów.
2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczy się na cele charytatywne
zbieżne z celami statutowymi Towarzystwa.
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