STATUT
TOWARZYSTWA SZKÓŁ STASZICOWSKICH
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „TOWARZYSTWO
SZKÓŁ STASZICOWSKICH” – dalej zwane „Towarzystwem” lub „Stowarzyszeniem”.
§2
Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą jego władz miasto
stołeczne Warszawa. Siedzibą władz Towarzystwa może być czasowo także inna
miejscowość będąca siedzibą szkoły noszącej imię Stanisława Staszica, należącej do
Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich.
§3
1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków.
2. Towarzystwo korzysta z pomocy technicznej i lokalowej szkół lub innych instytucji
i osób prywatnych wspierających jego statutową działalność.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma prawo używania okrągłej pieczęci
z napisem: „Towarzystwo Szkół Staszicowskich – Zarząd Główny”.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5
1. Celem Towarzystwa jest organizowanie szeroko pojętej współpracy i wzajemnej pomocy
szkół noszących imię Stanisława Staszica dla osiągania przez te szkoły oczekiwanych
przez społeczeństwo efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Towarzystwo aktywizuje środowiska uczniowskie i nauczycielskie szkół noszących imię
Stanisława Staszica do pracy wychowawczej z wykorzystaniem myśli społecznej
i filozoficznej tego wielkiego Polaka.
3. Towarzystwo popularyzuje nowatorstwo pedagogiczne w sferze pracy wychowawczej
z wykorzystaniem postaci Patrona.
4. Towarzystwo może organizować środowiskowe i regionalne formy pomocy socjalnej
i wychowawczej dla dzieci i młodzieży.

5. Towarzystwo współpracuje z pozarządowymi organizacjami oświaty dorosłych
w zakresie rozwijania edukacji ustawicznej i realizowania idei „uczącego się
społeczeństwa”.
6. Towarzystwo wspomaga pracę wychowawczą prowadzoną przez szkoły klubowe,
a w szczególności wspomaga:
 upowszechnianie narodowych i regionalnych tradycji patriotycznych postaw
obywatelskich;
 środowiskową działalność szkół klubowych na rzecz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej;
 działalność szkół klubowych na rzecz obronności kraju, ratownictwa i ochrony
ludności cywilnej oraz bezpieczeństwa publicznego;
 upowszechnianie wśród młodzieży zasad profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia;
 rozwijanie samodzielności i przedsiębiorczości młodzieży w zakresie organizacji
czasu wolnego;
 działalność szkół klubowych i samorządów uczniowskich na rzecz przeciwdziałania
patologiom (narkomania, alkoholizm, nikotynizm).
7. Towarzystwo współpracuje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz
stowarzyszeniami regionalnymi w zakresie realizowania celów określonych w § 5 p. 6.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Sympozja o charakterze naukowo-metodycznym i organizacyjnym, konkursy wiedzy
o Stanisławie Staszicu i jego epoce oraz inne spotkania członków Towarzystwa
i przedstawicieli szkół klubowych, odbywane w zasadzie raz w roku.
2. Wymianę materiałów metodycznych i repertuarowych służących do pracy
wychowawczej.
3. Propagowanie w środowisku szkół zrzeszonych w Ogólnopolskim Klubie Szkół
Staszicowskich współpracy w zakresie organizowania wspólnych imprez sportowych,
turystycznych i kulturalnych.
4. Propagowanie wspólnej symboliki Towarzystwa i Ogólnopolskiego Klubu Szkół
Staszicowskich (znaczki, plakietki).
5. Wydawnictwa o charakterze metodycznym i ogólnopedagogicznym.
6. Organizowanie lub udzielanie pomocy w organizowaniu środowiskowych spotkań
członków i sympatyków Towarzystwa.
7. Organizowanie różnorodnych form pomocy socjalnej i wychowawczej dla dzieci
i młodzieży.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług oświatowych
(w formach szkolnych i pozaszkolnych, szczególnie w środowisku ludzi dorosłych).
9. Organizowanie ogólnopolskich i regionalnych konkursów dla szkół oraz szkolnych
klubów i kół Towarzystwa Szkół Staszicowskich w zakresie realizacji celów określonych
w § 5 p. 6.
10. Publikowanie na stronie internetowej Towarzystwa informacji o osiągnięciach szkół
klubowych w zakresie realizacji celów określonych w § 5 p. 6.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
§8
Członkami zwyczajnymi mogą być uczniowie, absolwenci oraz czynni i emerytowani
pracownicy szkół noszących imię Stanisława Staszica, którzy uznają i przyjmują do realizacji
cele Towarzystwa.
§9
1. Członkami wspierającymi mogą być szkoły i inne instytucje oświatowe, noszące imię
Stanisława Staszica, zainteresowane celami i działalnością Towarzystwa, gotowe do jego
wspierania i świadczenia mu pomocy.
2. Członkowie wspierający działają w Towarzystwie za pośrednictwem swoich
uprawomocnionych przedstawicieli.
3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych,
włącznie z czynnym i biernym prawem wyborczym realizowanym poprzez swoich
uprawomocnionych przedstawicieli w liczbie jedna osoba na jednego członka
wspierającego.
4. Szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i wyższe) noszące imię
Stanisława Staszica stają się z dniem przyjęcia do Towarzystwa członkami
Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich.
5. Działalnością Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich kieruje Rada Dyrektorów
Szkół Klubowych we współpracy z Zarządem Głównym Towarzystwa.
§ 10
1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone
w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje i jej pozbawia Ogólnopolskie Sympozjum
Staszicowskie na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych oprócz
obowiązku opłacania składki członkowskiej.
§ 11
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na
podstawie pisemnych zgłoszeń (deklaracji).
2. Ubiegającym się, którym Zarząd Główny odmówił przyjęcia do Towarzystwa,
przysługuje odwołanie do Ogólnopolskiego Sympozjum Staszicowskiego.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają bierne i czynne prawa wyborcze do władz Towarzystwa a także
mają prawo do:
1. Uczestniczenia w konferencjach, zjazdach, sympozjach i innych formach zorganizowanej
wymiany doświadczeń, służących realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
3. Korzystania z pomocy Towarzystwa bądź poszczególnych jego członków
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, o ile udzielanie takiej pomocy leży
w możliwości Towarzystwa, bądź członka Stowarzyszenia, do którego zwrócono się o tę
pomoc.
4. Pierwszeństwa w bezpłatnym lub odpłatnym nabywaniu wydawnictw Towarzystwa.
§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych Towarzystwa należy:
1. Czynny udział w realizowaniu celów Towarzystwa w miejscu nauki, pracy
i zamieszkania.
2. Realizowanie zadań Towarzystwa określonych przez Ogólnopolskie Sympozjum
Staszicowskie lub przez Zarząd Główny Towarzystwa.
3. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa.
4. Wykonywanie zadań indywidualnych, dobrowolnie na siebie przyjętych w związku
z przynależnością lub ze wspieraniem Towarzystwa.
5. Opłacanie składki członkowskiej.
§ 14
1. Członkostwo Towarzystwa ustaje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu
Towarzystwa;
b) skreślenia z listy członków;
c) utraty osobowości prawnej członka wspierającego (osoby prawnej);
d) wykluczenia z Towarzystwa.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku nieprzejawiania działalności
w Towarzystwie oraz nieopłacania składek członkowskich przez okres powyżej dwóch
lat.
3. Wykluczenie z Towarzystwa następuje w przypadku udowodnionego sprzeniewierzenia
się celom i ideałom Stowarzyszenia, a także w przypadku udowodnienia działalności na
jego szkodę.
4. Skreślenie i wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu
Głównego Towarzystwa.
5. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje odwołanie do
Ogólnopolskiego Sympozjum Staszicowskiego złożone na piśmie w terminie 30 dni od
daty doręczenia odpisu uchwały zainteresowanemu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Ogólnopolskie Sympozjum Staszicowskie (mające uprawnienia walnego
zgromadzenia członków stowarzyszenia);
b) Zarząd Główny;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Ogólnopolskiego
Sympozjum Staszicowskiego (Walnego Zgromadzenia) w tej sprawie.
3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej
połowy członków Stowarzyszenia bądź delegatów uprawnionych do głosowania.
4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
5. Ogólnopolskie Sympozjum Staszicowskie może na określony czas zatrudnić za ustalonym
wynagrodzeniem członka władz Stowarzyszenia wykonującego zadania administracyjne.
§ 16
W przypadku ustąpienia członka władz w trakcie trwania kadencji, Zarządowi Głównemu i
Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, przy czym liczba osób dokooptowanych do
władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

A.

Ogólnopolskie Sympozjum Staszicowskie
§ 17

1. Ogólnopolskie Sympozjum Staszicowskie, zwane dalej „Sympozjum”, jest najwyższą
władzą Towarzystwa. Sympozjum może być zwyczajne lub sprawozdawczo-wyborcze.
2. Sympozjum zwyczajne ma charakter corocznego spotkania członków Towarzystwa,
połączonego z sesją naukową lub popularnonaukową, finałem etapu centralnego kolejnej
edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce bądź inną
imprezą integrującą środowisko szkół klubowych.
3. Sympozjum sprawozdawczo-wyborcze ma charakter Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Szkół Staszicowskich i jest zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”.
4. Walne Zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej
50% ogólnej liczby członków uprawomocnionych do głosowania, a w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych, nie mniejszą jednak niż reprezentującą 20% szkół
klubowych aktualnie wpisanych do wykazu tych szkół opublikowanego w Internecie.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez
Zarząd Główny.

§ 18
Do kompetencji Ogólnopolskiego Sympozjum Staszicowskiego należy:
1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej.
3. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz w okresie od poprzedniego Sympozjum
bądź za okres upływającej kadencji.
4. Wybór Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu oraz rozwoju Towarzystwa.
6. Podejmowanie uchwał o nadaniu godności członka honorowego Towarzystwa.
7. Podejmowanie innych uchwał i decyzji, które – w myśli statutu – nie należą do
właściwości Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej.
§ 19
1. Sympozjum zwyczajne odbywa się raz w roku, a jego gospodarzem jest szkoła klubowa
deklarująca wolę zorganizowania ogólnopolskiego spotkania członków Towarzystwa
wraz z imprezami określonymi w § 17 ust. 2 niniejszego statutu.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się co cztery lata i może być odbywane bezpośrednio przed
lub po Sympozjum zwyczajnym, zorganizowanym w danym roku kalendarzowym.
§ 20
1. W Sympozjum zwyczajnym mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz
zaproszeni goście. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wyłącznie członkowie
zwyczajni i członkowie honorowi Towarzystwa oraz uprawomocnieni przedstawiciele
szkół klubowych w liczbie jedna osoba na jedna szkołę.
2. W przypadku braku możliwości (organizacyjnych i finansowych) zapewnienia wszystkim
członkom Towarzystwa uczestnictwa w Sympozjum, Zarząd Główny może ustalić zasady
wyboru delegatów.

B.

Zarząd Główny Towarzystwa
§ 21

1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 15-30 osób wybieranych przez Walne
Zgromadzenie w głosowaniu tajnym lub jawnym. Decyzje o formie głosowania
podejmuje każdorazowo Walne Zgromadzenie.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzi ponadto do 15 osób desygnowanych przez szkoły
klubowe.
3. Prawo desygnowania przedstawiciela w skład Zarządu Głównego mają szkoły klubowe,
które:
a) nie mają przedstawiciela w Zarządzie wybranym przez Walne Zgromadzenie,
b) uczestniczą w działalności klubowej i opłacają składki członkowskie.
4. Desygnowanie w skład Zarządu powinno mieć formę pisemną (odpis uchwały rady
pedagogicznej lub decyzja administracyjna dyrektora szkoły).
5. Szkoła klubowa może desygnować przedstawiciela w skład Zarządu Głównego na okres
całej kadencji, bądź na dany rok szkolny.

6. Odwołanie osoby desygnowanej w skład Zarządu Głównego w trakcie kadencji następuje
każdorazowo w drodze porozumienia między dyrektorem szkoły i prezesem
Towarzystwa. Odwołanie ma formę pisemną z uzasadnieniem jego powodów.
7. Pracą Zarządu Głównego kieruje prezes Stowarzyszenia wybierany przez Walne
Zgromadzenie.
8. Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego oraz przyjęcie planu pracy na daną kadencję
następuje na pierwszym posiedzeniu nowo wybranych władz, nie później jednak niż
w terminie do końca trzeciego miesiąca od daty odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Do czasu ukonstytuowania się Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Rady
Dyrektorów prezes Stowarzyszenia może zlecać wykonywanie zadań wiceprezesów,
przewodniczących i ich zastępców osobom wybranym przez Walne Zgromadzenie w
skład władz Stowarzyszenia.
10. Na wniosek prezesa Stowarzyszenia, członek Zarządu Głównego, który bez
usprawiedliwienia nie uczestniczy w pracach Zarządu przez okres dłuższy niż jeden rok
szkolny, zostaje zastąpiony przez innego przedstawiciela szkoły klubowej, wskazanego
przez jej dyrektora.
11. Członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 22
Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należy:
1. Organizowanie i koordynowanie wykonywania uchwał Sympozjów przez członków
Stowarzyszenia oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonywaniem zadań
wynikających z tych uchwał.
2. Organizowanie sympozjów i ogólnopolskich konkursów wiedzy o Patronie.
3. Organizowanie działalności wydawniczej oraz działalności gospodarczej Towarzystwa
zgodnie z przepisami prawa.
4. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa.
5. Przedkładanie Sympozjum wniosków o nadanie tytułu honorowego członka
Towarzystwa.
6. Powoływanie wśród członków i sympatyków Towarzystwa komisji, zespołów i sekcji
specjalistycznych niezbędnych do wykonywania zadań Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia dotyczących statutowej
działalności Towarzystwa.
8. Podejmowanie uchwał o skreśleniu bądź wykluczeniu z Towarzystwa.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej Stowarzyszenia
oraz określanie zasad gospodarowania majątkiem Towarzystwa.
10. Zatwierdzanie regulaminów działalności bądź innych dokumentów o podobnym
charakterze, dotyczących środowiskowych lub regionalnych ośrodków pomocy socjalnej i
wychowawczej dla dzieci i młodzieży.
11. Podejmowanie innych uchwał i decyzji dotyczących działalności Towarzystwa,
a niezastrzeżonych do kompetencji Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich.
§ 23
1. Zarząd Główny Towarzystwa wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: prezes
Towarzystwa, 2-3 wiceprezesów oraz 1-2 członków Prezydium.

2. W skład Prezydium wchodzą ponadto przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady
Dyrektorów Szkół Klubowych.
3. Pracami Prezydium kieruje prezes Towarzystwa lub – w jego zastępstwie – wiceprezes,
któremu przypisano na okres kadencji takie kompetencje.
4. Prezes Towarzystwa określa zakres kompetencji osób wchodzących w skład Prezydium
Zarządu Głównego.
5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu i jego Prezydium prezes Towarzystwa
podejmuje jednoosobowo decyzje dotyczące realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
uchwał Sympozjum oraz uchwał Zarządu Głównego.
6. Prezes Towarzystwa organizuje prowadzenie biura Stowarzyszenia. Stosownie do potrzeb
i możliwości finansowych Towarzystwa może w tym celu zatrudniać inne osoby do
wykonywania czynności administracyjno-biurowych.

C.

Komisja Rewizyjna Towarzystwa
§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Głównego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
 być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 otrzymywać wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Komisji.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Towarzystwa.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli
oraz żądanie wyjaśnień;
c) coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności;
d) występowanie z wnioskami w przedmiocie udzielania ustępującemu Zarządowi
Głównemu absolutorium.
3. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje
przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem Towarzystwa. Uchwałę w tej
sprawie podejmuje Komisja większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania. W wyjątkowych okolicznościach odwołanie następuje na
podstawie wspólnej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Rady Dyrektorów
Szkół Klubowych.

ROZDZIAŁ VI
OGÓLNOPOLSKI KLUB SZKÓŁ STASZICOWSKICH
§ 26
1. Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich, zwany dalej „Klubem”, jest wewnętrzną
strukturą organizacyjną Towarzystwa, integrującą i organizującą współpracę szkół –
członków wspierających Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów określonych w § 6
niniejszego statutu.
2. Członkami Klubu są szkoły noszące imię Stanisława Staszica, których kierownictwa
podjęły decyzje o przystąpieniu do Towarzystwa i zostały do niego przyjęte na podstawie
uchwały Zarządu Głównego.
3. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
a) podjęcia przez kierownictwo szkoły decyzji o wystąpieniu z Klubu;
b) podjęcia przez Zarząd Główny prawomocnej uchwały o pozbawieniu członkostwa
oraz wykreśleniu z opublikowanego w Internecie wykazu szkół klubowych.
4. Powodem pozbawienia członkostwa i wykreślenia z wykazu może być rażące naruszenie
postanowień statutu bądź nieprzejawianie działalności w Stowarzyszeniu i Klubu oraz
niepłacenie składek członkowskich przez okres powyżej dwóch lat.
5. Szkoła klubowa w uzasadnionych przypadkach może wnioskować o zawieszenie
działalności w Klubie na wskazany przez siebie okres, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
Wnioski w tej sprawie rozpatruje i podejmuje stosowne decyzje Prezydium Zarządu
Głównego.
§ 27
1. Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich realizuje cele Towarzystwa poprzez:
a) inspirowanie, organizowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć szkół
klubowych w zakresie sportu i turystyki, wymiany materiałów metodycznych i
repertuarowych oraz propagowanie wspólnej symboliki Towarzystwa i Klubu;
b) rozwijanie bilateralnej i regionalnej współpracy szkół klubowych;
c) pozyskiwanie do współpracy i członkostwa w Stowarzyszeniu szkół noszących imię
Stanisława Staszica a niebędących członkami Towarzystwa;
d) popularyzowanie w środowiskach lokalnych szkół klubowych postaci, myśli
społeczno-filozoficznej, dorobku naukowego oraz postawy obywatelskiej Stanisława
Staszica.
2. Klub realizuje zadania określone w rocznych i wieloletnich kalendarzach ogólnopolskich i
regionalnych imprez stowarzyszeniowych.
§ 28
1. Działalnością Klubu jako wewnętrznej, wyodrębnionej struktury organizacyjnej
Towarzystwa kieruje Rada Dyrektorów Szkół Klubowych w porozumieniu z Prezydium
Zarządu Głównego.
2. Do kompetencji Rady Dyrektorów w zakresie kierowania działalnością Klubu należy:
a) opracowywanie rocznych i wieloletnich kalendarzy imprez klubowych oraz
organizowanie i koordynowanie wykonywania ustalonych zadań;
b) decydowanie o wysokości składek członkowskich wpłacanych przez szkoły klubowe;

c) wnioskowanie do Zarządu Głównego i Sympozjum w sprawach: zwolnień z płacenia
składek członkowskich w zamian za inne świadczenia na rzecz Towarzystwa,
nadawania godności członka honorowego, regulaminów i założeń programowoorganizacyjnych ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu oraz w
innych istotnych dla Stowarzyszenia sprawach;
d) opiniowanie projektów uchwał Zarządu Głównego w sprawach finansowogospodarczych; nagród, wyróżnień i kar określonych w statucie; powoływania komisji
i zespołów problemowych; działalności wydawniczej Towarzystwa; zwoływania
Walnego Zgromadzenia oraz w innych sprawach dotyczących działalności Klubu.
3. Rada Dyrektorów może zlecać szkołom klubowym wykonywanie zadań określonych w
przyjętych kalendarzach imprez.
4. Kierowanie działalnością Klubu odbywa się z zachowaniem postanowień § 29 i 30
niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ VII
RADA DYREKTORÓW TOWARZYSTWA SZKÓŁ STASZICOWSKICH
§ 29
1. Rada Dyrektorów Szkół Klubowych, zwana w dalszej części „Radą Dyrektorów”, jest
organem doradczym i opiniującym działalność Stowarzyszenia. Rada kieruje
działalnością Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich we współpracy z Prezydium
Zarządu Głównego Towarzystwa.
2. Rada Dyrektorów składa się z 7-15 osób pełniących w szkołach klubowych funkcje
dyrektorów lub wicedyrektorów. W skład Rady Dyrektorów mogę wchodzić również
emerytowani dyrektorzy bądź wicedyrektorzy szkół klubowych.
3. Członkami Rady Dyrektorów mogą być osoby niebędące członkami Stowarzyszenia,
które wyraziły zgodę na udział w pracach tej Rady.
4. Rada Dyrektorów wybiera ze swojego składu przewodniczącego i wiceprzewodniczących,
którzy organizują i kierują jej pracami oraz reprezentują Radę w Prezydium Zarządu
Głównego. W sytuacji okresowego braku osób zainteresowanych udziałem w pracach
Rady Dyrektorów prezes Towarzystwa może powierzyć czasowe pełnienie obowiązków
przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady członkom Zarządu Głównego
spełniającym warunki określone w ust. 2.
5. Rada Dyrektorów uchwala własny regulamin pracy.
6. Kadencja Rady Dyrektorów trwa 4 lata i może być skracana bądź wydłużana na podstawie
wspólnej uchwały Rady Dyrektorów i Zarządu Głównego Towarzystwa.
§ 30
1. Do kompetencji Rady Dyrektorów należy kierowanie działalnością Ogólnopolskiego
Klubu Szkół Staszicowskich, we współpracy z Prezydium Zarządu Głównego, w zakresie
określonym w § 28 ust. 2 statutu.
2. Członkowie Rady Dyrektorów mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
Głównego z głosem przysługującym wybieralnym członkom tego organu.

ROZDZIAŁ VIII
WYRÓŻNIENIA I KARY
§ 31
1. Za szczególnie aktywny udział w realizowaniu celów i zadań Towarzystwa przyznawane
są wyróżnienia i nagrody. Podstawową formą wyróżnień są dyplomy i listy z
podziękowaniami.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez
Zarząd Główny w porozumieniu z Radą Dyrektorów.
3. W razie rażącego naruszenia postanowień statutu Towarzystwa lub uchwał władz
Stowarzyszenia, Zarządowi Głównemu przysługuje prawo wymierzenia kary upomnienia,
zawieszenia w prawach członka bądź wykluczenia z Towarzystwa.
4. Członkowi Towarzystwa przysługuje prawo odwołania od uchwały o ukarania na
podstawie § 31 ust. 3 statutu. Odwołanie powinno być złożone na piśmie na adres Zarządu
Głównego w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty podjęcia uchwały o ukaraniu.
5. Odwołanie od uchwały o ukaraniu rozpatruje Sympozjum, a do czasu rozpatrzenia takiego
odwołania wykonanie uchwały jest wstrzymane.
6. Postanowienia § 31 dotyczące kar nie mają zastosowania w stosunku do członków władz
odwołanych na podstawie przepisów określonych w § 21 i 25.

ROZDZIAŁ IX
MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 32
1. Na majątek Towarzystwa składają się:
a) składki członkowskie;
b) dotacje na zadania państwowe lub samorządowe;
c) zapisy i darowizny;
d) wpływy z działalności statutowej;
e) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Majątkiem Towarzystwa zarządza i dysponuje Zarząd Główny.
3. Majątek i fundusze Towarzystwa nie mogą być:
a) używane do udzielania pożyczek bądź zabezpieczania zobowiązań majątkowych osób
prywatnych, a w szczególności członków Towarzystwa, członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich;
b) przekazane na rzecz członków Towarzystwa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystane w innych celach, niż określone w § 5 i 6 niniejszego statutu.

§ 33
1. Zarząd Główny Towarzystwa w ramach uprawnień określa zasady gospodarowania
funduszem i majątkiem Stowarzyszenia.
2. Zarząd Główny Towarzystwa w ramach swoich uprawnień decyduje o powoływaniu
środowiskowych lub regionalnych ośrodków pomocy dzieciom i młodzieży, o których
mowa w § 5 ust. 4 oraz w § 22 ust. 12 niniejszego statutu, jak również o powoływaniu
placówek usług oświatowych (szkół, ośrodków kształcenia ustawicznego itp.).
§ 34
1. Dla ważności oświadczeń w zakresie prawa podejmowania zobowiązań majątkowych
Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane są podpisy dwóch osób spośród
czterech upoważnionych, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz jednego z pozostałych
członków Prezydium Zarządu Głównego.
2. Prezes Towarzystwa przedstawia na każdym posiedzeniu Zarządu Głównego informacje
o zawartych umowach, zobowiązaniach, udzielonych pełnomocnictwach oraz o realizacji
zadań statutowych.
§ 35
Majątek Towarzystwa może być używany wyłącznie do celów statutowych określonych
w § 5 i 6 niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ X
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 36
Uchwały w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 37
W razie podjęcia przez Ogólnopolskie Sympozjum Staszicowskie uchwały o rozwiązaniu
Towarzystwa, Sympozjum to powołuje komisję likwidacyjną.

