STATUT CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO
(TEKST JEDNOLITY z dnia 05 KWIETNIA 2018)
Rozdział 1.
Nazwa, teren działania, barwy i charakter prawny
§1.
1. Organizacja nosi nazwę Centrum Szkolenia Zawodowego z siedzibą:
47-300 Krapkowice, ul. Opolska 75.
2. Organizacja może używać skrótu CSZ.

§2.
1. Organizacja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§3.
Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym
Rzeczypospolitej Polskiej.
§4.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz z
zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.
2. Organizacja w miarę potrzeb może powoływać Oddziały w wybranych rejonach
Polski.
3. Oddział nosi nazwę Centrum Szkolenia Zawodowego Oddział w .... (nazwa
miejscowości, w której jest siedziba Oddział).
4. Powołanie Oddziału jest kompetencją Zarządu – Rozdział 4 §3 .
5. Oddział może używać skrótu CSZ Oddział w ..... (nazwa miejscowości).
6. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może współpracować z podmiotami
niebędących jednostkami polskimi, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§5.
1. Centrum Szkolenia Zawodowego może być członkiem innych stowarzyszeń
gospodarczych i naukowych.
2. Centrum Szkolenia Zawodowego podporządkowuje się statutom, regulaminom oraz
uchwałom tych stowarzyszeń.
3. Centrum Szkolenia Zawodowego może tworzyć i być udziałowcem Spółek z o.o.

§6.
1. Stowarzyszenie używa pieczęci:
Centrum Szkolenia Zawodowego
ul. Opolska 75
47-300 Krapkowice
2. Oddział Stowarzyszenia używa pieczęci:
Centrum Szkolenia Zawodowego
Oddział w .... (nazwa miejscowości)
(pełny adres miejscowości)

§7.
Centrum Szkolenia Zawodowego używa symbolu w kształcie Pegaza do umieszczania
na pismach i dokumentach wydawanych przez CSZ. Wzór Pegaza znajduje się w
załączniku do Statutu.
Rozdział 2.
Cele i środki działania
§1.
Celem Stowarzyszenia jest:
- kształcenie zawodowe młodzieży oraz stwarzanie dobrych warunków w tym
zakresie;
- promocja zawodów blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji
przemysłowych;
- umożliwienie chętnym uzyskania certyfikatów branżowych;
- dokształcanie zawodowe dorosłych;
- przekwalifikowanie zawodowe bezrobotnych i poszukujących pracę w innych
zawodach aniżeli wyuczony;
- pomoc w pozyskiwaniu pracy w przedsiębiorstwach.
§2.
Dla osiągnięcia swego celu Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:
- prowadzi edukację wychowawczą wśród swoich członków w duchu
patriotyzmu dla Rzeczypospolitej Polskiej;
- organizuje przeglądy, spotkania podczas których jest możliwość porównania
posiadanych umiejętności zawodowych;
- organizuje specjalistyczne szkolenia kwalifikacyjne, zawodowe, językowe;
- propaguje naukę rzemiosła udzielając instruktażu, informacji i poradnictwa w
tym zakresie;
- zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami;
- rozwija działalność w zakresie ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- współdziała z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie prowadzonej
działalności edukacyjnej;
- podejmuje inne przedsięwzięcia zgodnie z prawem w ramach działalności
statutowej, jakie okażą się celowe dla rozwoju stowarzyszenia i jego członków.
§3.
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania we współdziałaniu z zainteresowanymi
instytucjami i organizacjami, a w szczególności samorządami, szkołami oraz władzami
gmin i powiatów.
§4.
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej aktywności członków.
2. Stowarzyszenie kieruje się w swej działalności zasadami demokracji, umacniając i
rozwijając inicjatywę oraz samorządne formy działania wszystkich ogniw.

Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§1.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Zwyczajnych
b) Uczestników
c) Wspierających.
Przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia następuje po zgłoszeniu pisemnej
deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
§2.
Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski.
§3.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
- wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia;
- brać czynny udział we wszystkich formach działalności stowarzyszenia;
- zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem stowarzyszenia;
- otrzymywać od władz stowarzyszenia pomoc w zakresie realizacji jego zadań
statutowych;
- reprezentować stowarzyszenie na spotkaniach, podczas których ma miejsce
porównanie stopnia nabytych umiejętności zawodowych;
- korzystać z obiektów i urządzeń stowarzyszenia;
- korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności stowarzyszenia.
§4.
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
- przestrzeganie postanowień statutu, uchwał władz stowarzyszenia i
regulaminów stanowionych przez uprawnione do tego organy;
- aktywne uczestnictwo w działalności stowarzyszenia;
- terminowe opłacanie składek członkowskich.
§5.
1. Członkiem uczestnikiem może być każdy niepełnoletni obywatel Polski, który
ukończył gimnazjum lub ośmioklasową szkołę podstawową, jeżeli przedłoży wraz z
deklaracją członkowską zgodę rodziców lub prawnych opiekunów oraz
kierownictwa szkoły do której uczęszcza.
2. Członek uczestnik ma wszystkie uprawnienia określone w §3 za wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.
3. Członek uczestnik ma obowiązki jak członek zwyczajny, które zostały określone w
§4.
§6.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklaruje pomoc
finansową lub inną pomoc na rzecz stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma prawo:
- zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz stowarzyszenia;
- korzystać z uprawnień wynikających z działalności stowarzyszenia;
- uczestniczyć w posiedzeniach zarządu osobiście lub poprzez wyznaczoną
osobę.
3. Do obowiązków członków wspierających należy:
- udzielanie pomocy stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych;
- regularne opłacanie składek;

-

przestrzeganie postanowień statutu.
§7.

1. Członkostwo w stowarzyszeniu wygasa na skutek:
a) wystąpienia ze stowarzyszenia członka zgłoszonego na piśmie, po uprzednim
uregulowaniu składek członkowskich;
b) skreślenia z listy członków za niepłacenie składek członkowskich za okres
dłuższy niż trzy miesiące;
c) wykluczenia
członka
prawomocnym
orzeczeniem
zarządu
za
nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał organów statutowych albo
działania na szkodę stowarzyszenia;
d) utraty osobowości prawnej;
e) rozwiązania stowarzyszenia.
2. Skreślonemu lub wykluczonemu ze stowarzyszenia członkowi przysługuje
odwołanie, które zostanie rozpatrzone na najbliższym od daty odwołania Walnym
Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

Rozdział 4.
Władze stowarzyszenia
§1.
1. Władzami stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
Zarząd
Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Członkowie władz pełnią swoją funkcję honorowo.
4. Wybór władz stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne
Zgromadzenie może podjąć uchwalę o wyborze władz w głosowaniu jawnym.
5. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania (jeżeli statut nie
stanowi inaczej). W przypadku stwierdzenia braku kworum następne Walne
Zgromadzenie Członków odbędzie się w tym samym dniu pół godziny później
niezależnie od liczby obecnych członków.
6. Liczbowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ustala na każdą kadencję Walne
Zgromadzenie Członków.
7. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dobierać nowych członków danego organu
na miejsce tych, którzy ustąpili w okresie kadencji. Liczba dobranych członków
danego organu władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby składu
pochodzącego z wyboru.
8. Władze stowarzyszenia są zobowiązane do składania swoim wyborcom
sprawozdania z działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§2.
Walne Zgromadzenie Członków
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest na skutek:
- uchwały poprzedniego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- wniosku Komisji Rewizyjnej;
- wniosku uchwalonego przez co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych;
- inicjatywy Zarządu.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku, przy czym miejsce i
porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków na co najmniej dwa
tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w terminie jednego
miesiąca od daty uchwały lub wniosków oraz obraduje nad sprawami dla których
zostało zwołane.
6. Zebrania sprawozdawcze zwoływane są co roku, nie później niż w pierwszym
kwartale roku następnego.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
- uchwalanie kierunków i programów działania stowarzyszenia;
- rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
dokonywanie oceny całokształtu działalności stowarzyszenia;
- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi stowarzyszenia na wniosek
Komisji Rewizyjnej;
- uchwalanie projektu zmian statutu stowarzyszenia;
- rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków oraz władze państwowe;
- podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich;
- wybór Zarządu stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
- podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku;
8. W Walnych Zgromadzeniach Członków udział biorą z głosem stanowiącym
członkowie zwyczajni stowarzyszenia.
9. W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą z głosem doradczym członkowie
uczestniczący oraz przedstawiciele członków wspierających, władz państwowych,
oraz osoby zaproszone.

§3.
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd stowarzyszenia składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie.
2. Zarząd wybiera ze swego organu prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz dokonuje
podziału zadań i uprawnień pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności
stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków, a w
szczególności:
- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz składanie
sprawozdań ze swojej działalności;
- realizowanie programu określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia
Członków;
- reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz;
- uchwalanie planu działalności i budżetu oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich
wykonania po uprzednim wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej;
- zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia oraz przeprowadzenie
ewentualnych przekształceń własnościowych majątku stowarzyszenia;
- podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do spółek cywilnych lub spółek z
ograniczoną odpowiedzialnością;
- powoływanie organów pomocniczych lub doradczych Zarządu oraz uchwalanie
ich regulaminów;
- podejmowanie uchwał o przyjęcie w poczet członków oraz skreśleniu z listy
członków stowarzyszenia;
- podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych stowarzyszeń;

4.
5.
6.
7.

- ustalanie regulaminów w sprawie stosowania wyróżnień i kar oraz trybu
rozstrzygania sporów;
- podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
innych organów władz stowarzyszenia.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
kwartale, według rocznego planu posiedzeń.
Uchwały Zarządu w sprawach majątkowych dla swej ważności wymagają
większości głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a uchwały rejestrowane.
W posiedzeniach Zarządu uczestnicy z głosem doradczym przewodniczący Komisji
Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji.

§4.
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach innych
organów władzy z głosem doradczym.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy nadzór i kontrola nad prawidłowym
działaniem stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami
Członków, a w szczególności:
- kontrolowanie i ocena całokształtu działalności stowarzyszenia ze
szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej;
- występowanie do właściwych organów władzy z wnioskami wynikającymi z
kontroli oraz żądanie wyjaśnień;
- składanie Zarządowi corocznych uwag do planu i budżetu;
- składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej
działalności oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
Rozdział 5.
Wyróżnienia i kary
§1.
1. Za aktywny udział w realizacji zadań stowarzyszenia mogą być przyznawane
wyróżnienia.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony
przez Zarząd.
Rozdział 6.
Rozstrzyganie sporów
§1.
Rozstrzyganie sporów w obrębie stowarzyszenia należy do Zarządu lub z jego
upoważnienia do innych organów wykonawczych.
§2.
Szczegółowe zasady oraz tryb rozstrzygania sporów określa Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 7
Majątek i fundusze
§1.
1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusz stowarzyszenia składają się:
- dotacje państwowe;
- wpływy ze składek członkowskich;
- darowizny;
- dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z
obowiązującymi przepisami dla zaspokojenia statutowych potrzeb
stowarzyszenia. Dochody te nie mogą być przeznaczone do podziału
między członków stowarzyszenia;
- wpływy z działalności statutowej stowarzyszenia.

§2.
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz zaciągania innych zobowiązań
upoważniony jest Zarząd stowarzyszenia.
2. Dla ważności poświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych członków Zarządu.
3. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku stowarzyszenia
wymagają zgody władz rejestracyjnych.

Rozdział 8
Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia
§1.
Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
podjętej kwalifikowaną większością co najmniej ½ ogólnej liczby członków
uprawnionych do głosowania.
§2.
Rozwiązanie stowarzyszenia następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną
większością co najmniej 2/3 głosów liczby członków uprawnionych do głosowania,
obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§3.
1. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji oraz
cel, na który zostanie przekazany jego majątek.
2. Uchwała dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjne.

§4.
Przedmiotowy Statut uchwalono na czas nieokreślony.
Krapkowice, dn. 05.04.2018 r.

