
S T A T U T
STOWARZYSZENIA EDUKACJI FILOZOFICZNEJ "PHRONESIS"

 

I. Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie edukacji filozoficznej "PHRONESIS", w skrócie 
Stowarzyszenie 
"PHRONESIS",  zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Cypryjska 44

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

 
§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie postanowień niniejszego Statutu i przepisów ustawy o 
stowarzyszeniach.

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 

§ 5.

Stowarzyszenie może używać godła, barw i znaku Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi  w 
tym zakresie przepisami 
prawnymi.
 

§ 6.

Stowarzyszenie ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
 

II. Cele i środki działania

 
§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest: 



1.    wspieranie nauczycieli zajmujących się edukacją filozoficzną;
2.   działanie na rzecz edukacji filozoficznej wśród swoich członków oraz innych osób 
zainteresowanych filozofią;
3.     dążenie do wprowadzania praktyki filozoficznych dociekań na różnych etapach kształcenia;
4.     tworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji filozoficznej;
5.     podejmowanie działań popularyzujących ideę filozoficznych dociekań.
 
§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie:

1.      organizuje i prowadzi szkolenia
2.      prowadzi działalność wydawniczą i publicystyczną;
3.      organizuje i prowadzi spotkania, konferencje, seminaria, wystawy oraz inne imprezy;
4.      współpracuje z wszelkimi krajowymi i zagranicznymi osobami, instytucjami, organizacjami i 
stowarzyszeniami 
o niesprzecznych celach oraz z organami administracji państwowej i samorządowej;
5.      występuje z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów oraz sądów w sprawach 
związanych z celami 
stowarzyszenia;
6.      tworzy fundacje, z których działalności dochód może być przeznaczony wyłącznie do 
realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia.

 
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 
§ 9.

1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne. Osoba prawna może być 
jedynie członkiem  wspierającym Stowarzyszenia.

2.      Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)        zwyczajnych,
2)        honorowych,
3)        wspierających.

 
§ 10.

1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być nauczyciel lub inna osoba fizyczna 
zainteresowana wspieraniem 
edukacji filozoficznej, również obywatele innych państw nie mieszkający na stałe na terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej, której zachowanie i postępowanie pozostają w zgodności z celami Stowarzyszenia i która:

1) złożyła pisemną deklarację członkowską,
2) uzyskała pisemną rekomendacje trzech członków Stowarzyszenia,
3) została przyjęta przez Zarząd,



  4) uiściła wpisowe.
 

2. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 
3.      Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2)      udziału w zebraniach oraz wszelkich innych przedsięwzięciach organizowanych przez 
Stowarzyszenie,
3)      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

4.  Członkowie zwyczajni powinni:

1)      brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2)      brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
3)      przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4)      regularnie opłacać składki, 
5)      wykazywać dbałość o majątek Stowarzyszenia.

 
§ 11.

1.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wybitnie przyczyniła 
się do 
realizacji celów Stowarzyszenia i wyraziła na piśmie zgodę na zostanie członkiem honorowym 
Stowarzyszenia. 
2.  Członkostwo honorowe nadaje oraz godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie 
Członków na wniosek 
Zarządu Stowarzyszenia. 
3.  Każdy członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek natomiast przysługują mu wszelkie 
prawa członka 
zwyczajnego, z wyjątkiem biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
4.  Członek honorowy może brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 
Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca 
pomoc finansową, 
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji 
członkowskiej, na 
podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający Stowarzyszenia nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 
może jednak brać 
udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.



4.      Członek wspierający ma obowiązek:

1)      wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń,
2)      przestrzegać postanowień Statutu,
3)      stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

§ 13.

Za niestosowanie się do postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz za  naruszanie 
zasad etyki 
Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo nakładania na członków następujących kar:

1.      upomnienia ustnego lub pisemnego,
2.      nagany,
3.      zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 4 (czterech) tygodni do 3 (trzech) lat, 
polegającego na 
okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych,
4.      wykluczenia.

 § 14.

1). Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1.      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uregulowaniu zobowiązań 
wobec Stowarzyszenia;
2.      skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu za zaleganie z 
zapłatą składek 
przez okres co najmniej 12 miesięcy, pomimo uprzedniego upomnienia; 
3.      wykluczenia członka uchwałą Zarządu za:

a.       nieprzestrzeganie postanowień Statutu, 
b.      uchwał władz Stowarzyszenia lub 
c.       działalność na szkodę Stowarzyszenia, 
d.      notoryczne nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
e.       popełnienie czynu niegodnego członka Stowarzyszenia,
f.        a także z innych ważnych powodów, na skierowany do Zarządu pisemny wniosek 10 
członków Stowarzyszenia;
4.      śmierci członka;
5.      utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

2). Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia jest 
ostateczna. 

 



IV. Władze Stowarzyszenia

§ 15.

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie,
2)      Zarząd,
3)      Komisja Rewizyjna.

2.       Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata, a wybór odbywa się w głosowaniu tajnym 
zwykłą 
większością głosów.
 

§ 16.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 
spraw może zatrudniać 
pracowników.
 

§ 17.

Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, władze Stowarzyszenia podejmują 
uchwały zwykłą 
większością głosów przy obecności przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania. W razie 
równości głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego.

 
§ 18.

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      W  Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)      członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,
2)      członkowi honorowi i wspierający z głosem doradczym.

3.      Walne Zebranie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.

4.      Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku, w tym sprawozdawczo � 
wyborcze co 3 lata w 
terminie i miejscu wskazanym przez Zarząd w zawiadomieniu. Zawiadomienie wysyłane jest przez 
Zarząd listownie, co 
najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zgromadzenia, na adresy członków podane w 
deklaracji 
członkowskiej jako miejsce zamieszkania. 

5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie za pisemnym 



zawiadomieniem Zarządu: 

1)      z inicjatywy Zarządu,
2)      na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
wniesiony do Zarządu.

6.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w ciągu jednego miesiąca od 
daty złożenia wniosku. 
Zawiadomienia powinny być wysłane listownie (tak, jak w punkcie 4).

7.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 

 

§ 19.

1.      Uchwały Walnego Zebrania Członków wymagają większości 2/3  głosów przy obecności co 
najmniej połowy liczby 
wszystkich członków w sprawach:

1)      zmiany statutu,
2)      nadania godności członka honorowego,
3)      uchwał o wykluczeniu członka,
4)      dysponowania prawem wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. 

 

§ 20.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.      uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2.      uchwalanie zmian Statutu, 

3.      wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

4.      ocena sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

5.      udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6.      rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,

7.      zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

8.      nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

9.      uchwalanie regulaminu Zarządu,

10.    uchwalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego oraz innych świadczeń 



obowiązujących w Stowarzyszeniu, 

11.    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, 
12.    podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 
13.    decydowanie o członkostwie Stowarzyszenia w innych organizacjach,
14.    podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych statutem jako kompetencje 
innych władz Stowarzyszenia.

 
§ 21.

1.      Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 - 10 członków w tym Prezesa, 1 wice-prezesa, 
sekretarza i skarbnika 
tworzących Prezydium Zarządu.

2.      O liczbie członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Członków.

3.      Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

4.      Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i 
uchwałami Walnego 
Zebrania Członków oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

5.      Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie prezesa 
lub vice-prezesa ze 
skarbnikiem lub sekretarzem. 

 

§ 22.

Do zadań i kompetencji Zarządu należy:

1.      kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,

2.      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

3.      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4.      przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

5.      realizowanie celów Stowarzyszenia,

6.      sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia, 

7.      sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

8.      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

9.      zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

10.    powoływanie komisji, zespołów i sekcji dla sprawnego działania Stowarzyszenia, 



11.    przygotowywanie regulaminów oraz zatwierdzanie instrukcji wewnętrznych,

12.    uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,
 

§ 23.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. W 
posiedzeniach Zarządu 
uczestniczą z głosem doradczym kierownicy zespołów lub sekcji, których dotyczy przedmiot obrad. 
Wszystkie 
posiedzenia Zarządu są otwarte dla wszystkich członków Stowarzyszenia. 

 
§ 24.

W razie ustąpienia lub skreślenia w trakcie kadencji członka Zarządu, Zarząd ma prawo 
dokooptowania nowego członka, 
z tym, że ilość dokooptowanych członków nie może  przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru 
członków Zarządu.

 

§ 25.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków: Przewodniczącego, zastępcy i 
sekretarza.

 
§ 26.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.      kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym 
uwzględnieniem 
działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2.      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień,

3.      występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w przedmiocie oceny 
działalności Zarządu i udzielania 
mu absolutorium.
 

§ 27.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu lub jego prezydium z 
głosem doradczym.



 
§ 28.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach 
Stowarzyszenia.
 

& 29.

W razie ustąpienia lub skreślenia w trakcie kadencji członka Komisji Rewizyjnej, Komisja ma 
prawo dokooptowania 
nowego członka, z tym, że ilość dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 
pochodzących z wyboru członków 
Komisji Rewizyjnej.

 
V. Majątek i fundusze Towarzystwa

 
§ 30.

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
                                

§ 31.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1.      wpisowe i składki,

2.      dochody z imprez i działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,

3.      dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny, pożytki z majątku Stowarzyszenia.

 

§ 32.

1.      Wszelkie pisma dotyczące praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, takie jak: 
zobowiązania finansowe, 
pełnomocnictwa, czeki, upoważnienia, umowy, listy płac itp., wymagają dla swej ważności 
podpisów prezesa lub 
vice-prezesa oraz skarbnika lub sekretarza.

2.      Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 
Stowarzyszenia. 

3.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 



 

VI. Postanowienia końcowe
 

 

§ 33.

1.      Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 
3/4 głosów, w obecności 
przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania.

2.      W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę 
o przeznaczeniu majątku 
Stowarzyszenia. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

3.      Walne Zebranie Członków, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje 
Komisję Likwidacyjną.

4.      Komisja Likwidacyjna odpowiedzialna jest za przeprowadzenie likwidacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i 
uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych  niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o 
stowarzyszeniach. 
 
§ 35.

Statut w niniejszym brzmieniu został uchwalony w dniu 22.03. 2003 r.

 


