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STATUT
STOWARZYSZENIA QUATRO

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie Quatro zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia
07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu, jest stowarzyszeniem rejestrowym
i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 2.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.
§ 4.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami
kraju.
§ 5.
Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i znaków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 6.
Dla zapewnienia realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może stać się członkiem krajowych
i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może zawierać
porozumienia współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami regionalnymi, krajowymi
i zagranicznymi, o tym samym lub podobnym profilu działań, a w szczególności: z Towarzystwem
Szkół Twórczych, Stowarzyszeniem Szkół Aktywnych, Stowarzyszeniem Szkół Uczących Się,
Stowarzyszeniem Nauczycieli Olimpijskich, z innymi Stowarzyszeniami Na Rzecz Uzdolnionych,
z uczelniami wyższymi, podmiotami oświatowymi, samorządowymi oraz innymi instytucjami.
§ 7.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. W miarę posiadanych
środków możliwe jest zatrudnianie pracowników do prowadzenia swoich spraw.
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ROZDZIAŁ II
Cele, zadania i formy działania
§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wszechstronny rozwój ucznia i nauczyciela
2. Tworzenie klimatu i warunków sprzyjających rozwijaniu uzdolnień uczniów i nauczycieli.
3. Promowanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli.
4. Upowszechnianie idei nowatorstwa pedagogicznego, oraz dorobku szkoły i nauczycieli.
5. Zwiększanie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki
edukacyjnej i potrzeb rynku pracy.
6. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiąganiu.
7. Prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności.
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, między innymi, poprzez:
1. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami,
uczniami, rodzicami i różnymi instytucjami edukacyjnymi w celu skutecznego diagnozowania,
wspomagania i rozwoju uczniów zdolnych.
2. Wspieranie nauczycieli, młodzieży i dyrekcji szkoły w szukaniu środków na projekty edukacyjne
(wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, konkursy, itp.)
3. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie konferencji szkoleniowych i metodycznych, seminariów,
warsztatów, obozów we współpracy z uczelniami wyższymi, samorządami, fundacjami oraz innymi
stowarzyszeniami i instytucjami w celu popularyzowania i rozwoju metod i form opieki nad dziećmi
i młodzieżą.
4. Prowadzenie konsultacji i szkoleń o tematyce oświatowej dla nauczycieli i innych pracowników
oświaty.
5. Wspieranie i zachęcanie nauczycieli do korzystania ze spotkań z „mistrzami” pracy z uczniami –
w zakresie metod pracy, programów dydaktycznych, dobieranych treści, literatury.
6. Wspieranie uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
podejmujących ważne społecznie działania oraz wyróżniających się aktywnością na rzecz szkoły
i środowiska.
7. Zachęcanie uczniów i nauczycieli do pracy w kołach zainteresowań, do uczestnictwa w obozach
naukowych i warsztatach nastawionych na doskonalenie merytoryczne i metodyczne, a także
w innych formach kursowo-szkoleniowych organizowanych przez wojewódzkie i ogólnokrajowe
stowarzyszenia, Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, Stowarzyszenie
Nauczycieli Olimpijskich i inne podmioty.
8. Nagradzanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli, w tym również w drodze fundowania stypendiów.
9. Gromadzenie wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli i uczniów, nowatorskich projektach
i przedsięwzięciach i upowszechnianie dorobku w publikacjach i wydawnictwach własnych oraz
zewnętrznych.
10. Organizowanie różnego rodzaju zespołów, grup o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
specjalistycznym, kulturalno – rozrywkowym, edukacyjnym itp.
11. Organizowanie konkursów, olimpiad, spartakiad, zawodów i innych imprez.
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12. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami, rozwijanie działalności w zakresie ich
budownictwa, modernizacji, remontów i konserwacji.
13. Zdobywanie środków na działalność organizacyjną, programową i statutową.
14. Prowadzenie i organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w
okresie wakacji letnich i ferii zimowych.
15. Docieranie poprzez politykę informacyjną, do decydentów oświatowych i samorządowych, fundacji
i stowarzyszeń z propozycjami współpracy i wsparcia w realizacji przyjętych zadań statutowych.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 11.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela i może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby, które złożą pisemną deklarację
członkowską, uiszczą wpisowe i zostaną przyjęte przez Zarząd, a w przypadku małoletnich poniżej
16 roku życia – uzyskają jeszcze dodatkowo zgodę swego ustawowego przedstawiciela/opiekuna na
wstąpienie do Stowarzyszenia.
§ 13.
1. Członkowie zwyczajni powyżej 16 roku życia mają prawo:
1/ Uczestniczyć w walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz wybierać i
być wybieranym do władz Stowarzyszenia, w których większość muszą stanowić osoby
pełnoletnie.
2/ Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
3/ Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia
4/ Korzystać z wszelkich urządzeń i sprzętu będącego własnością i w dyspozycji Stowarzyszenia
na zasadach określonych przez Zarząd.
5/ Korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd, a wynikających z działalności
Stowarzyszenia.
6/ Brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
2. Członkowie zwyczajni poniżej 16 roku życia mają prawa, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-6 oraz
mogą brać udział w walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
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§ 14.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1.
2.
3.
4.
5.

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
uczestniczenia w Walnych Zebraniach,
dbania o mienie Stowarzyszenia,
postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
§ 15.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną
działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta
przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez
Stowarzyszenie działań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§ 16.
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia,
wspierająca Stowarzyszenie merytorycznie lub materialnie. Godność członka honorowego nadaje
Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 17.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2/ śmierci członka, utraty praw publicznych lub utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego,
3/ uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku,
4/ wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i
uchwał władz Stowarzyszenia,
5/ działania na szkodę Stowarzyszenia.
6/ rozwiązania się stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie
14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych
obrad. Decyzja Walnego Zebranie jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
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2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 19.
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od
uchwały Walnego Zebrania, zwykłą większością głosów, w obecności minimum połowy ogólnej
liczby członków.
2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 14
dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez
względu na ilość obecnych członków.
3. Powołanie pierwszego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odbyć się podczas Walnego
Zebrania Założycielskiego, po uprzednim przyjęciu Statutu.
§ 20.
1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod
warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia
wyborów uzupełniających.
2. Czynności dokonane w trybie ust. 1 zatwierdza najbliższe Walne Zebranie lub przeprowadza
wybory uzupełniające.
§ 21.
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie
wynagrodzenia.
§ 22.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być
1/ Zwyczajne.
2/ Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, nie
później jednak jak do 15 czerwca każdego roku.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1/ Z własnej inicjatywy.
2/ Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3/ Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Jeżeli szczegółowe postanowienia statutu Stowarzyszenia nie stanowią inaczej, uchwały walnego
zebrania zapadają zwykła większością głosów, przy czym dla ważności wymagana jest obecność
przynajmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów –
rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
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8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Przewodniczący nie może wchodzić w skład
Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
uchwalenie statutu i jego zmian,
wybór i odwoływanie Zarządu, Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
ustalanie wysokości składek członkowskich, terminów oraz trybu ich opłacania,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
zatwierdzanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, wykonania planu finansowego za rok ubiegły.
§ 24.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 10 osób, w tym Prezesa. Liczbę członków Zarządu ustala
każdorazowo Walne Zebranie.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. W Zarządzie nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodziny lub krewnymi członków Komisji
Rewizyjnej.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), w tym Prezesa
lub Wiceprezesa. W sytuacji równego rozłożenia głosów decydujący głos ma Prezes.
Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. W Zarządzie nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodzin lub krewnymi członków komisji
rewizyjnej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub podległości
służbowej czy z tytułu zatrudnienia.
§ 25.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia
zgodnie z celami statutowymi,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7. zwoływanie Walnego Zebrania,
8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych
i wspierających,
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9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
13. ustalanie regulaminów wynagrodzeń i pracy pracowników Stowarzyszenia,
14. nawiązywanie współpracy z władzami oświatowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi,
z fundacjami krajowymi i zagranicznymi, innymi Stowarzyszeniami itp.,
15. przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, wspieranie nauczycieli i uczniów w staraniach
o stypendia z innych źródeł, odznaczenia itp.,
16. projektowanie i dofinansowanie zadań innowacyjno-wdrożeniowych i szkoleniowych w IV LO
w Białymstoku,
17. popularyzacja celów osiąganych przez Stowarzyszenie.
§ 26.
Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
§ 27.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne
Zebranie.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 28.
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą
większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego
składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 29.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 30.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzeń,
2. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowego.
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§ 31.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. badanie działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowym,
2. przedkładanie Walnemu Zebraniu (raz w roku) sprawozdania z działalności organizacyjnej,
merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, wraz z wnioskami do pracy na rok następny,
3. kontrolowanie działalności Zarządu,
4. prawo występowania z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania oraz posiedzenia Zarządu.

ROZDZIAŁ V
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia
§ 32.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, odpisów podatkowych, spadków,
darowizn i zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ze zbiórek publicznych i dotacji celowych.
2. Ofiarodawca ma prawo zaznaczyć, na jaki szczególny rodzaj działalności statutowej przeznacza swoją
darowiznę.
3. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona odpłatnie lub nieodpłatnie.
4. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i dofinansowanie na wykonanie określonych zadań zlecanych
przez władze oświatowe, samorządowe i inne, zgodnie z zasadami przyjętymi w odrębnych przepisach.
§ 33.
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
§ 34.
1. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia należą do kompetencji
Zarządu.
2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy min. 2 osób: prezesa oraz jednej z grona
wiceprezesa, sekretarza Zarządu lub skarbnika.
§ 35.
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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”,
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia 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,
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3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia 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 Stowarzyszenia,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 36.
1. Uchwałę w sprawie zmian Statutu lub likwidacji Stowarzyszenia ma prawo podjąć jedynie Walne
Zebranie członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych
uprawnionych do głosowania.
2. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w Statucie i zgodnie
z uchwałą ostatniego posiedzenia Walnego Zebrania członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną,
która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje
i stowarzyszenia lub inne podmioty mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nienastawione
na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego
zobowiązań.
§ 37.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o stowarzyszeniach oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Strona 9

