STATUT
Stowarzyszenia
MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI
"MEC"

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
1. MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI – MEC zwane dalej „Stowarzyszeniem”
posiada osobowość prawną.
2. Nazwa i Logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
§2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
a siedzibą władz jest miasto Kraków. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie
może prowadzić działalność również poza granicami RP – z uwzględnieniem prawa
miejscowego.
§3.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§4.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych.
§5.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich
decyduje Zarząd Stowarzyszenia większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności
przynajmniej 3 członków Zarządu

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§6.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wypracowywanie programów i prowadzenie działalności w obszarze :
a. oświaty i wychowania,
b. edukacji historycznej,
c. wychowania patriotycznego,
d. gospodarki,
e. kultury fizycznej i sportu,
f. kontaktów zagranicznych,
g. kultury,
h. turystyki i krajoznawstwa,
i. edukacji ekologicznej,
j. ochrony środowiska,
2. Wspieranie oraz inicjowanie działań służących Małopolsce i jej mieszkańcom.
3. Organizowanie edukacji ustawicznej w formie szkoleń i konferencji.
4. Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji programów i działań edukacyjnych.
5. Tworzenie lobby oświatowego.
6. Realizacja projektów wynikających z przynależności Rzeczpospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej.
7. Analiza i ocena zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
8. Działanie na rzecz aktywizacji osób starszych
§7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Opracowywanie i wydawanie publikacji edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych.
2. Promowanie i realizowanie szkolnych, środowiskowych i prorodzinnych programów
wychowawczych.
3.Podejmowanie działań w zakresie edukacji historycznej i wychowania patriotycznego.
4. Organizowanie i prowadzenie edukacji osób starszych, promocja integracji wewnątrz i
międzypokoleniowej osób starszych.
5. Promocja małopolskiej kultury w kraju, i za granicą.
6. Realizowanie programów pomocy dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym.
7. Prowadzenie doskonalenia zawodowego.
8. Organizowanie odczytów, spotkań i konferencji.
9. Organizowanie kursów i szkoleń.
10. Organizowanie kolonii i innych form wypoczynku dla młodzieży z rodzin niezamożnych.
11. Realizowanie programów współpracy z Unią Europejską i ONZ w dziedzinie oświaty.
12. Promowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do rozwoju
gospodarczego Małopolski oraz lokalnego rynku pracy.
13. Podejmowanie działań w zakresie ochrony i wspierania rodzimej przedsiębiorczości.
14. Zapraszanie gości krajowych i zagranicznych.
15. Sporządzanie ocen, analiz i raportów.
16. Organizowanie wieców i zgromadzeń.

17. Skupienie wokół celów Stowarzyszenia przedstawicieli świata nauki, kultury, gospodarki
i polityki.
18. Współdziałanie z organizacjami mającymi cele zbieżne z Stowarzyszeniem.
§8.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających,
c. członków honorowych.
§11.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową
lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój
idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,
na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków,
na wniosek Zarządu.
§12.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
c. korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
§13.
1. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział, z głosem doradczym,
w statutowych władzach Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi są obowiązani do:
a. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów stowarzyszenia.
b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§14.
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie,
b. wykluczenie z powodu nie przestrzegania statutu i regulaminów Stowarzyszenia, lub
działania na jego szkodę.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§15.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Inne komisje powołane przez Walne Zebranie Członków dla określonych spraw.
§16.
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Obecni na Walnym Zebraniu Członków
mogą ustalić głosowanie jawne.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, jeśli
statut nie stanowi inaczej. Obecni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§17.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych
kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób
członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż
sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków
§18.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni
przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności:
a. w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków stowarzyszenia
b. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwsze-go
terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania jeśli statut nie stanowi
inaczej
§19.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie
określonym w §16 ust.1
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i
sekretarz.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na umotywowane żądanie, co najmniej 7 członków zwyczajnych.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§20.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. Określenie głównych kierunków działań i celów Stowarzyszenia.
2. Uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby.
3. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
4. Uchwalanie budżetu.
5. Wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz wybieralnych Stowarzyszenia.
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
7 Ustalanie wysokości składek członkowskich.
8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze
Stowarzyszenia.
9. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia.

11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
12. Powołanie spośród członków Komisji Rewizyjnej, w drodze uchwały pełnomocników
odpowiedzialnych za podpisywanie umów z członkami Zarządu.

Zarząd
§21.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym m.in. z:
a. Prezesa,
b. 1-2 Wiceprezesów,
c. Sekretarza,
d. 1-2 Członków Zarządu
3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa
miesiące.
6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać
pracowników.
7. Zarząd Stowarzyszenia może przeznaczyć czwartą część wpływów na utrzymanie biura i
zatrudnionych w nim pracowników.
8. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją.
§22.
Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje
obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym
przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych
przez Walne Zebranie Członków.
§23.
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane
współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego
członka Zarządu działającego jednoosobowo.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić - osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu
Stowarzyszenia.

§24.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
Członków.
2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
3. Ustalanie budżetu i preliminarzy.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
6. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań.
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
9. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków.

Komisja Rewizyjna
§25.
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym : przewodniczącego, jego zastępcy oraz
sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
§26.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji.
3. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie
lub trybie ustalonym statutem.
4. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium
Zarządowi, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie.
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
6. Wybrani przez Walne Zebranie, pełnomocnicy Komisji Rewizyjnej mogą w imieniu
stowarzyszania podpisywać lub rozwiązywać umowy z członkiem zarządu.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§27.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§28.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. dotacje,
b. darowizny, zapisy i spadki,
c. wpływy z działalności statutowej.
2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i
korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§29.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wymóg ten dotyczy również
głosowania w drugim terminie.
2. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej
podjęcia.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§30.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu
rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

