STATUT STOWARZYSZENIA EDUKACJA 3.0
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie EDUKACJA 3.0, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest ogólnopolskim
stowarzyszeniem edukatorów. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „EDUKACJA
3.0”.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, z siedzibą w Górze Puławskiej.
Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§2
1. EDUKACJA 3.0 jest stowarzyszeniem dobrowolnym i otwartym dla wszystkich bez względu na
pochodzenie, rasę czy wyznanie.
2. Za główne cele swojego działania Stowarzyszenie uznaje:
a) wspieranie edukacji we wszystkich jej formach organizacyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem pozytywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
b) prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, mającej zasięg
regionalny, krajowy i międzynarodowy,
c) wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju psychicznym, społecznym i edukacji
oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
d) promowanie talentów i osiągnięć edukacyjnych nauczycieli oraz dzieci i młodzieży,
e) wspieranie dorosłych w wychowaniu oraz nowoczesnym kształceniu dzieci,
f)

stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad
podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,

g) wspieranie członków Stowarzyszenia we własnym rozwoju.

3. Cele Stowarzyszenia są realizowane w szczególności poprzez:
a) prowadzenie i wspieranie szkolenia dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży ze szkół
i placówek oświatowych,
b) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności na różnych poziomach
edukacyjnych oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
c) popularyzowanie aktualnej wiedzy na temat nowoczesnych sposobów nauczania,
ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii,
d) organizowanie i wspieranie programów, kampanii społecznych i edukacyjnych - krajowych
i zagranicznych,
e) wspieranie i propagowanie inicjatyw pedagogicznych, kulturalnych i społecznych,
f)

kształtowanie więzi międzypokoleniowych poprzez działania na rzecz osób w różnym
wieku,

g) przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji,
wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, podejmowanie zadań w zakresie
współpracy z Polonią i Polakami poza granicami kraju,
h) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej i współpracy między
społecznościami,
i)

kształtowanie postawy patriotycznej poprzez upowszechnianie tradycji narodowych,
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

j)

prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,

k) organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań i specjalności
w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
l)

działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego,

m) prowadzenie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
n) podejmowanie działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości,
o) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizowanie międzynarodowych
wymian dzieci i młodzieży,
p) prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie promocji zdrowia oraz przeciwdziałania
współczesnym zagrożeniom w rozwoju dzieci i młodzieży,
q) udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie terapii,
treningów i warsztatów,
r) prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans, zapobieganie wykluczeniu
społecznemu, resocjalizacja dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie, osób
niepełnosprawnych,
s) wyrównywanie szans poprzez zapewnianie dostępu do nauki języków obcych na
poszczególnych poziomach edukacyjnych,

t) promowanie nauki języków obcych i upowszechnianie postaw otwartości,
u) prowadzenie badań i analiz służących realizacji celów Stowarzyszenia,
v) prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej i informacyjnej, publikowanie materiałów
specjalistycznych, dydaktycznych, scenariuszy zajęć itp.
w) organizowanie sympozjów, konferencji, odczytów, konkursów, szkoleń, kursów
i warsztatów, w tym wykorzystujące mechanikę gier komputerowych, dotyczące robotyki,
nauki programowania, tworzenia gier komputerowych, gry terenowe, zajęcia oparte na
współpracy, pracy grupowej, grywalizacji, storytelling’u, dramy itp.
x) rekrutowanie i szkolenie wolontariuszy służących realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
y) współdziałanie z instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi
szkołami, uczelniami wyższymi i innymi placówkami oświatowymi służące do realizacji
celów Stowarzyszenia.
4. Działania wymienione w ust. 3 prowadzone są jako działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku
publicznego.
5. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na
działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo
§3
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła
wybitny wkład w działalność lub rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej
3 członków Stowarzyszenia.

§4
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§5
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
b) pracy na rzecz Stowarzyszenia,
c) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu,
d) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
e) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
f)

regularnego opłacania składek.

§6
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza
tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§7
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
c) wykluczenia przez Zarząd z powodu notorycznego nie wywiązywania się z obowiązków
członka Stowarzyszenia,
d) z powodu nieusprawiedliwionego nie płacenia składek za okres pół roku,
e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
f)

śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§8
1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§9
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 10
1. Kadencja władz wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze uzupełnienia, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
4. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w przypadku wygaśnięcie mandatów ponad połowy
członków odbywa się na Walnym Zgromadzeniu.
5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

6. Członkami władz Stowarzyszenia nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
8.

Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na
skutek:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) rezygnacji z mandatu,
c) odwołania ze składu władz lub odwołania danej władzy Stowarzyszenia,
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
e) zmiany sytuacji życiowej doprowadzającej do kolizji z postanowieniami, o których mowa
w §10 ust. 6.

§ 11
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia.
5. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
9. Jeśli na Walnym Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim
terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania.

W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów
bez względu na liczbę obecnych członków.
10. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.

§ 12
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f)

uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,

g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
i)

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

j)

podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją,

k) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia,
l)

podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 13

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz jednego lub dwóch wiceprezesów.
3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie wraz ze wskazaniem ich funkcji
w Zarządzie.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
5. Członkowie Zarządu mogą być wynagrodzeni za czynności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją.
6. Zarząd obraduje na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.

§ 14
1. Do kompetencji Zarządu należą:
a) tworzenie warunków do realizacji celów Stowarzyszenia,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
f)

planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
i)

przyjmowanie i wykluczanie członków.

§ 15
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób. Pracą komisji kieruje przewodniczący.
Członkowie komisji wybierają przewodniczącego spośród członków komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
rok. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący.
4. Komisja Rewizyjna obraduje na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.

§ 16

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) czuwa nad zgodnością działania władz Stowarzyszenia nad statutem i przepisami prawa,
b) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
c) ocenianie pracy Zarządu,
d) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia
i Zarządu,
e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
f)

prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenia
Zarządu,

g) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,

h) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§ 17

1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d) dochody z własnej działalności.
2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na cele statutowe.
3. Zabrania się:
a)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie władz oraz pracownicy organizacji 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”,

b)

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków władz 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 na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych:
a) do 5 000 - zobowiązanie jest podpisywane jednoosobowo przez prezesa lub jednego
wiceprezesa Zarządu,
b) powyżej 5 000 zł - wymagane są podpisy prezesa i jednego wiceprezesa Zarządu
działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 18

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

