
Załącznik nr 1 do uchwały nr2/019  Założycieli Stowarzyszenia Edukacja-Rozwój –
Aktywizacja .z dnia 19 maja 2019 roku  
 

  
STATUT  

Stowarzyszenia „Edukacja-Rozwój-Aktywizacja”   
 

I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1) Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Edukacja-Rozwój –Aktywizacja 
2) Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie ERA 
3) Na potrzeby współpracy międzynarodowej, Stowarzyszenie może używać 

tłumaczenia nazwy na języki obce. 
4) Patronem Stowarzyszenia ERA jest p.pułkownik Wacław Lipiński 

 
§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wieliczka w województwie małopolskim. 
 

§ 3 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 
właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 4 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnym celu działania. 
 

§ 5 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega rejestracji sądowej. 
 

§ 6  
Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może 
jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw. 
 

§ 7  
Stowarzyszenia działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o 
stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu. 
 

§ 8 
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.  
 

II. 
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 
§ 9 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz: 
1) edukacji, szkoleń doskonalenia zawodowego, promocji wielokulturowości,  
2) tolerancji, wyrównywanie szans  



3) upowszechniania rozwoju regionalnego i osobistego mieszkańców  
4) kultywowanie tradycji walki Polaków o niepodległość z lat 1768 -  1989; 
5) upowszechnianie  wiedzy o polskim czynie niepodległościowym  wśród dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych; 
6) kultywowanie rocznic i wydarzeń polskich powstań i wszelkich przejawów 

oporu Polaków przeciwko zaborcom i okupantom ziem polskich; 
7) upamiętnianie miejsc męczeństwa oraz osób zaangażowanych w walkę o 

wolność i niepodległość; 
8) podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
9) aktywizacja społeczna seniorów, kombatantów walk o wolność i 

niepodległość; 
10)działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 
11)dialog międzypokoleniowy;  
12)wszelkie formy wspierania działań modernizacyjnych i pro edukacyjnych  
13)upowszechniania wiedzy na temat edukacji ,prawa europejskiego i rozwiązań 

promujących wielokulturowość i poszanowanie praw jednostki mniejszości 
14)upowszechnianie edukacji przedszkolnej 
15)informowania o zasadach i możliwościach, jakie otwierają się przed 

mieszkańcami szczególnie w związku z funduszami strukturalnymi UE i innymi 
źródłami pomocy zagranicznej, 

16)prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, 

17)prowadzenia działalności logistycznej w rozprowadzaniu materiałów 
szkoleniowych instytucji centralnych, identyfikacji potrzeb i sposobów ich 
rozwiązywania problemów występujących w społecznościach lokalnych 

18)działanie na rzecz aktywizacji społecznej i zatrudnienia poprzez 
upowszechnianie edukacji i kursów zawodowych 

19)doskonalenie umiejętności kierowania pojazdami oraz propagowanie wiedzy 
na temat bezpieczeństwa na drogach i w ruchu drogowym 

20)wspieranie i uczestniczenie we wszelkich możliwych formach wspierania 
powszechności edukacji oraz dostępności do nowoczesnych technik 
edukacyjnych i nowoczesnych technologii 

21)wspomaganie procesu kształcenia i wychowania poprzez organizowanie i 
prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz 
organizowanie, prowadzenie i wspieranie instytucji opiekuńczo - 
wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

22)upowszechnianie wiedzy, rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przez 
prowadzenie  bibliotek i czytelni. 

23)działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (jak m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, 
dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych 
gospodarczo, społecznie, kulturowo) 

24)propagowanie idei Wspólnoty Europejskiej i wspomaganie innych instytucji 
w dostępie do funduszy strukturalnych UE 

25)promowanie rozwoju lokalnego i rozwoju zasobów ludzkich szczególnie 
poprzez programy szkoleń i wspomaganie dostępu do wiedzy 

26)działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet 
i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru 



sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i 
odpowiedzialności 

27)współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, 
nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy 
społecznej i humanitarnej 

 
§ 10  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą, w szczególności poprzez udział w 

organizowanych konkursach, 
2) promocja wszelkich działań na polskim rynku, promujących cele statutowe 

oraz środki unijne wspierające rozwój edukacyjny Polaków oraz 
wprowadzające innowacyjne rozwiązania 

3) organizowanie  kursów, szkoleń, wykładów oraz innych form kształcenia , 
prowadzenie: działalności wydawniczej, publicystycznej oraz ośrodków 
naukowych studiów społecznych i socjologicznych o różnorodnym poziomie 
naukowym 

4) organizowanie wydarzeń patriotycznych, 
5) wydawnictwa okolicznościowe poświęcone pamięci czynów i ludzi walczących 

o niepodległość, 
6) działalność edukacyjną w tym wydawniczą, filmową itp., 
7) organizowanie rekonstrukcji historycznych, 
8) organizowanie konferencji, warsztatów, prelekcji i odczytów w kraju i za 

granicą, 
9) spisywanie i gromadzenie relacji i materiałów pamiątkowych związanymi z 

czynem niepodległościowym, 
10) wspieranie finansowe kombatantów walk o wolność i niepodległość, 
11) organizowanie wydarzeń łączących różne pokolenia, 
12) organizowanie wystaw, koncertów, wieczorów poetyckich itp. 
13) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, 
14) tworzenie własnej bazy informacyjnej i własnego zaplecza eksperckiego, 

wykorzystywanie zasobów informacyjnych innych instytucji, 
15) współpracę z osobami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie 

zbieżnym z celami statutowymi Stowarzyszenia, 
16) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, 
17) Organizowanie imprez dochodowych, zbiórek na rzecz potrzebujących itp. 

celem przysporzenia środków na działalność charytatywną 
18) prowadzenie stałych akcji finansowych dla powiększenia środków 

materialnych na cele charytatywne, między innymi przez zakładanie 
i prowadzenie instytucji działalności gospodarczej (jednostki te mają  stanowić 
komórki wyodrębnione organizacyjnie w strukturze stowarzyszenia) 

19) prowadzenie placówek edukacji przedszkolnej oraz ośrodków szkolno-
wychowawczych 

20) programy badawcze, informacyjne służące zdobywaniu i upowszechnianiu 
wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych 

21) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z której dochód 
może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową stowarzyszenia 
lub działalność organizacyjną stowarzyszenia. 

22) Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną i 
nieodpłatną - działania podejmowane jako środki realizacji celów 



Stowarzyszenia, określone w § 10 niniejszego Statutu, stanowią - w 
przypadku spełnienia przesłanek określonych ustawą o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie - działalność pożytku publicznego. 

 
III. 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 
 

§ 11 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być: 

1) osoby fizyczne, 
2) osoby prawne. 

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) członków zwyczajnych, 
2) członków wspierających.   
3. członków honorowych 

4. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
   

§ 12 
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna: 

1) posiadająca pełnię praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności 
prawnych, 

2) która złoży deklarację członkowską, 
3) pisemna rekomendacja od co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.  

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, która złoży 
deklarację członkowską, w której wyrazi gotowość pomocy finansowej lub 
rzeczowej na rzecz Stowarzyszenia albo gotowość współpracy ukierunkowanej 
na realizację celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu 
przez swojego przedstawiciela. 
 

§ 13 
Nabycie członkostwa następuje poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd 
Stowarzyszenia w drodze stosownej uchwały, podjętej po rozpatrzeniu deklaracji 
członkowskiej. 

 
§ 14 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
2) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, 
3) udzielać rekomendacji osobom kandydującym do członkostwa w 

Stowarzyszeniu, 
4) korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez statut 

Stowarzyszenia  i uchwały jego władz, 
5) zgłaszać swoje opinie i wnioski do władz Stowarzyszenia, 
6) w związku z realizacją celów Stowarzyszenia - do nieodpłatnego korzystania z 

urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia 
do dyspozycji członków. 

2. Członkowi wspierającemu przysługują uprawnienia, o których mowa powyżej za 
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego (§ 14 ust. 1 pkt 1).  

 
§ 15 



Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:  
1) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
2) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 
3) przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, 
5) terminowego uiszczania składki członkowskiej 

 
§ 16 

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 
1) dobrowolnego wystąpienia na podstawie oświadczenia złożonego na piśmie 

Zarządowi, 
2) śmierci członka zwyczajnego lub utraty przez niego zdolności do czynności 

prawnych a w przypadku osoby prawnej - utraty osobowości prawnej, 
3) skreślenia uchwałą Zarządu na skutek: 

a) prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami władz 
Stowarzyszenia, 

b) uporczywego uchylania się od działalności w Stowarzyszeniu, 
c) nieopłacenia składki członkowskiej za okres co najmniej 6 okresów 

składkowych, 
d) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.  

2. Skreślenie z listy członków na podstawie § 16 ust. 1 pkt 3) a i b może nastąpić 
jedynie po uprzednim wydaniu negatywnego dla członka orzeczenia Sądu 
Koleżeńskiego. 

 
§ 17 

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w sprawie skreślenia z listy członków 
Stowarzyszenia członek może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co 
najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego 
Zgromadzenia jest ostateczna. 

 
IV. 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§ 18 
Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zgromadzenie, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna, 
 

 
§ 19 

1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się 
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej 
liczby kandydatów.  

2. Szczegółowe zasady obrad Walnego Zgromadzenia, w tym procedury związane z 
przeprowadzaniem głosowania reguluje Regulamin uchwalony przez Walne 
Zgromadzenie.  

 
§ 20 



1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością w 
głosowaniu jawnym, o ile statut nie stanowi inaczej, przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.  

2. W przypadku niemożności podjęcia uchwały z uwagi na brak kworum wyznaczany 
jest drugi termin posiedzenia władzy Stowarzyszenia - o godzinę późniejszy od 
pierwotnie zaplanowanego. Do podjęcia uchwały wymagana jest wówczas zwykła 
większość głosów w obecności co najmniej 1/3 ogółu uprawnionych. 

3. Na wniosek członka Stowarzyszenia zgromadzeni mogą uchwalić w każdej 
sprawie głosowanie tajne. 

4. Członek Stowarzyszenia może ustanowić pełnomocnika do udziału w głosowaniu. 
Pełnomocnictwo  powinno być udzielone w formie pisemnej.   
 

§ 21 
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.\ 
2. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzi ogół członków Stowarzyszenia.  

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,  
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz 

zaproszeni goście.  
 

§ 22 
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku 

kalendarzowym, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku 
obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób 
co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.  

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
3) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
4) udzielenie absolutorium członkom organów wybieralnych, 
5) wybór członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów) i 

Komisji Rewizyjnej (w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) oraz 3 
członków Sądu Koleżeńskiego, 

6) uchwalenie zmian statutu, 
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia, 
9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 
10) ustalenie wysokości składek członkowskich. 
 

§ 23 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zgromadzenia członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, i 
ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.  

2. Zarząd składa się z 3 – 5 członków (w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika).  
3. Członek Zarządu nie może pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej albo Sądzie 

Koleżeńskim. 
4. Członkowie Zarządu, za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, 

mogą otrzymywać wynagrodzenie. 
5. Do zakresu działań Zarządu należy:  



a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego 
Zgromadzenia,  

b) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 
c) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,  
d) ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia, oraz 

zawieranie umów o prace  
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,  
f) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie 

i skreślanie z listy członków, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2, 
g) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,  
h) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym 

Zgromadzeniu,  
i) wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub 

ustawami Walnemu Zgromadzeniu.  
6. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz 

zaproszeni przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną goście z głosem doradczym. 
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 
8. Szczegółowe zasady działania Zarządu może ustalić regulamin uchwalony przez 

tę władzę. 
9. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony przez 
Prezesa Wiceprezes Stowarzyszenia. 

10. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej połowy jego 
członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej 
liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.  

 
§ 24 

1. Do składania oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, jego 
reprezentowania, zaciągania zobowiązań w sprawach przekraczających 
granice zwykłego Zarządu w imieniu Stowarzyszenia, wymagany jest 
współudział dwóch członków Zarządu. 

2. W sprawach zwykłego Zarządu Prezes może działać samodzielnie. 
3. Za sprawy zwykłego Zarządu uważa się zobowiązania finansowe nie 

przekraczające kwoty 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 
 

§ 25 
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania 

kontroli nad jego działalnością.  
2. Komisja składa się z 3 członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego 

oraz sekretarza wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 
 

§ 26 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
2) prawo zwołania posiedzenia Zarządu lub Walnego Zgromadzenia w razie 

stwierdzenia naruszeń statutowych obowiązków przez Zarząd, 
3) zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go w terminie ustalonym 

w statucie przez Zarząd, 



4) występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami 
wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

5) składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium 
władzom Stowarzyszenia  

6) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności.  
 

§ 27 
Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej może określać regulamin 
uchwalony przez tę władzę. 
 

§ 28 
1. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może być członkiem Zarządu ani Komisji 

Rewizyjnej.  
2. Sąd rozpoznaje każdą sprawę w składzie przynajmniej 3 osób wybranych 

spośród członków Sądu. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród 
swego grona Przewodniczącego.  

3. Sąd Koleżeński podejmuje swoje działania na wniosek członka Stowarzyszenia, a 
w sprawach w których zagrożony byłby interes Stowarzyszenia może 
samodzielnie inicjować postępowanie. 

4. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy, 
1) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia: 
2) rozpoznawanie spraw o skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia 

na podstawie § 16 ust. 1 pkt 3 a i b. 
5. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego może ustanowić Regulamin 

uchwalony przez tę władzę. 
 

 
§ 29 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 pkt 2, 
3, 4. W czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze 
kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ 
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.  

 
V. 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
 

§ 30 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności: ze składek członkowskich, 

darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów, dochodów z własnej 
działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. 

2. Stowarzyszenie będzie przystępowało do ogłaszanych konkursów w celu 
uzyskania środków służących realizacji celów Stowarzyszenia. 

3. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie może podjąć 
działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów 
statutowych Stowarzyszenia.  

 
§ 31 

1. Gospodarka majątkowa Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie budżetu i 
preliminarza obejmującego dochody i wydatki.  

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 



3. Budżet i preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku 
kalendarzowym  

 
 

VI. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
§ 32 

1. Do zmiany statutu potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 
Stowarzyszenia. 

2. Z inicjatywą w zakresie zmiany statutu może wystąpić: 
- grupa co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, 
- Zarząd, 
- Komisja Rewizyjna. 

 
§ 33 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku 
podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania. 
 
 

 


