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Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych powstało w I Liceum Ogólnokształcą-

cym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z inicjatywy dyrekcji szkoły oraz tych nauczy-

cieli, którzy uważają za zasadną stałą współpracę nad udoskonalaniem nauczania  

i pracy uczniów o szczególnych potrzebach i możliwościach poznawczych, społecznych  

i organizatorskich. Są to nauczyciele osiągający wyróżniające wyniki w pracy z młodzieżą 

zdolną, potrafią ich dostrzec, określić potrzeby i wspierać rozwój. 

Członkami stowarzyszenia mogą być nauczyciele oraz osoby nie związane zawodowo  

z oświatą, a podejmujące działania na rzecz oświaty i edukacji. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach", ustawy  

„O systemie oświaty" oraz postanowień niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość 

prawną, a także prawo używania znaków, odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami. Stowarzyszenie ma prawo do wypowiadania się w sprawach waż-

nych dla oświaty poprzez przedstawianie swoich stanowisk odnośnym władzom, publikacji. 

§2 

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych zwane dalej Stowarzyszeniem lub w skró-

cie PSNRzU działa na terenie województwa podlaskiego. 

§3 

Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony. 

§4 

Siedzibą Stowarzyszenia jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białym-

stoku ul. Brukowa 2. 

§5 

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 

spraw może zatrudniać pracowników. 

§6 

Dla zapewnienia realizacji celów statutowych PSNRzU może zawierać porozumienia współ-

pracy z instytucjami i stowarzyszeniami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi 

o tym samym lub podobnym profilu działań, a w szczególności: z Towarzystwem Szkół 
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Twórczych, Stowarzyszeniem Szkół Aktywnych, Stowarzyszeniem Nauczycieli Olimpijskich,  

z uczelniami wyższymi, władzami oświatowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami. 

Rozdział II 

Cele, zadania i formy działania 

§7 

Celem Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych jest: 

1. Opieka nad uzdolnionymi oraz wspieranie ich rozwoju. 

2. Tworzenie klimatu i warunków sprzyjających pogłębianiu i doskonaleniu uzdolnień. 

3. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy śro-

dowiskami edukacyjnymi miast, miasteczek i wsi województwa podlaskiego, pomię-

dzy dyrektorami, nauczycielami, uczniami i rodzicami stowarzyszonych szkół w celu 

skutecznego wykrywania, wspomagania i rozwoju uczniów zdolnych o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych  w liceach, gimnazjach i szkołach podstawowych woje-

wództwa podlaskiego. 

4. Upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia, a także pozostałych szkół w re-

gionie idei nowatorstwa pedagogicznego. 

5. Pobudzanie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, do ciągłego doskonalenia 

zawodowego w celu podnoszenia rangi i pozycji społecznej szkoły i nauczyciela. 

6. Nagradzanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli, w tym również na drodze fundowa-

nia stypendiów. 

7. Wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych i prawnych dla pożądanych ini-

cjatyw oświatowych i samorządowych na rzecz poprawy warunków rozwoju dzieci 

młodzieży wybitnie uzdolnionej i ich nauczycieli, a w szczególności: 

a. projektowania i wdrażania zindywidualizowanych programów nauczania i wy-

chowania oraz samodoskonalenia, 

b. tworzenia szkół i klas autorskich z dostosowaną do potrzeb uczniów organiza-

cją dydaktyczną i wychowawczą, 

c. wypracowania skutecznych metod doskonalenia zawodowego nauczycieli  

i form współpracy z innymi nauczycielami w kraju i za granicą, 

d. gromadzenia i upowszechniania wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli, 

uczniów i szkół, realizowanych programach adresowanych do uzdolnionych, 

nowatorskich projektach i przedsięwzięciach, 

e. prowadzenia ewaluacji działań i upowszechniania dorobku w publikacjach  

i wydawnictwach własnych oraz zewnętrznych. 
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§8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez: 

a) działalność edukacyjną, informacyjno-promocyjną i wydawniczą, 

b) działalność naukową i badawczą, 

c) prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi. 

§9 

Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy: 

a) Stałe docieranie, poprzez dynamiczną politykę informacyjną, do decydentów oświa-

towych i samorządowych, do szkół i komitetów rodzicielskich, fundacji i stowarzy-

szeń z propozycjami współpracy, pomocy i wsparcia w realizacji przyjętych zadań sta-

tutowych. 

b) Upowszechnianie literatury, publikacji, opracowań, ukazujących najlepsze rozwiąza-

nia krajowe i zagraniczne, przynoszące pozytywne rezultaty w kształceniu i wycho-

waniu zdolnych. 

c) Wspieranie i zachęcanie nauczycieli, szczególnie młodych, do korzystania z konsulta-

cji i spotkań z „mistrzami" pracy w zakresie form pracy, dobieranych treści, literatury. 

d) Wspieranie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów preferujących samo-

dzielne zdobywanie wiedzy, prowadzących obserwacje i eksperymenty, przygotowu-

jących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, podejmujących ważne społecz-

nie działania, którzy łącza naukę w szkole podstawowej i gimnazjum lub w gimna-

zjum i liceum, liceum i uczelni wyższej w realizacji podejmowanych zadań. 

e) Zachęcanie uczniów, przejawiających zainteresowania i pasje poznawcze, społeczne  

i umiejętności organizacyjne do pracy w prowadzonych przez stowarzyszenie kołach 

zainteresowań, do udziału w Małych Olimpiadach Przedmiotowych, do uczestnictwa 

w obozach naukowych, nastawionych na doskonalenie merytoryczne, doskonalenie 

metodyczne i wsparcie w rozwoju emocjonalnym. 

f) Inicjowanie konferencji szkoleniowych i metodycznych, seminariów, forum wymiany 

doświadczeń, warsztatów organizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi, 

samorządami, fundacjami innymi stowarzyszeniami w celu popularyzowania i rozwo-

ju metod i form opieki nad dziećmi i młodzieżą uzdolnioną, a także uczniami słabymi 

którym, pomocą służyć może młodzież uzdolniona objęta opieką i wsparciem stowa-

rzyszenia. 

g) Upowszechnianie efektów pracy podejmowanych przez PSNRzU. 

h) Badanie wyników nauczania: analizowanie osiągnięć uczniów w olimpiadach i kon-

kursach przedmiotowych, a także postępów czynionych przez tzw. uczniów słabych, 

mających trudności z opanowywaniem treści przedmiotowych, sprawiających niekie-

dy kłopoty wychowawcze. 
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i) Udział uczniów i nauczycieli w obozach naukowych, a także w innych formach edu-

kacyjno-szkoleniowych organizowanych przez wojewódzkie i ogólnokrajowe stowa-

rzyszenia: Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, Stowa-

rzyszenie Nauczycieli Olimpijskich. 

j) Prowadzenie tematycznych szkoleń oświatowych dla nauczycieli i dyrektorów. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§10 

Członkowie PSNRzU dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych, 

2. członków wspierających, 

3. członków honorowych. 

§11 

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa 

w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

3. Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków, spełniających określone w Statucie 

warunki. 

§12 

1) Członkami zwyczajnymi są dyrektorzy, nauczyciele, którzy systematycznie pracują nad 

usprawnieniem metod nauczania i wychowania m.in. poprzez permanentne samokształce-

nie, a także poprzez wdrażanie innowacji pedagogicznych do praktyki szkolnej i inne oso-

by pracujące na rzecz oświaty. 

2) O przyjęciu nowych członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą na po-

siedzeniu zarządu. 

3) Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzy-

szenia, wspierająca PSNRzU merytorycznie lub materialnie. Godność członka honorowe-

go nadaje Zarząd Stowarzyszenia. 

4) Ustanie członkostwa następuje w przypadku: 

a) dobrowolnego wystąpienia, 

b) wykluczenia uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie Statutu, niepłacenie składek 

członkowskich (od uchwał Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania się do 

Walnego Zebrania). 
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§13 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do: 

a) promowania przez PSNRzU ich twórczej działalności edukacyjnej, wydawania ksią-

żek i opracowań metodycznych, osiągania wyników w nauczaniu i wychowaniu, 

b) udziału w konferencjach, seminariach, sympozjach, również w charakterze wykła-

dowców, ekspertów w danej dziedzinie wiedzy, znawców problemów dydaktycznych, 

wychowawczych, ogólnopedagogicznych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

wiedzy o zarządzaniu i kierowaniu szkołą itp., 

c) do zawierania umów zleceń, umów o dzieło, korzystania z grantów i funduszy unij-

nych, 

d) wsparcia w ubieganiu się o awanse zawodowe, urlopy naukowe, staże krajowe i za-

graniczne, udział w wojewódzkich gremiach egzaminacyjnych, kwalifikacyjnych, do-

radczych itp. 

§14 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek 

a) przestrzegać Statutu, 

b) popierać i twórczo realizować cele Stowarzyszenia, 

c) postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia PSNRzU, 

d) opłacać składki członkowskie (z wyłączeniem członków wspierających i honoro-

wych). 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§15 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Przewodniczący, z-ca Przewodniczącego, Skarb-

nik, Sekretarz, Członek Zarządu, 

c) Komisja Rewizyjna. 

§ 16 

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 

głosów, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. 

§17 

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią funkcję społecznie i nie pobierają za nią opłat. 
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§18 

Walne Zebranie Członków, zwoływane przynajmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzysze-

nia, podejmuje uchwały dotyczące: 

a) wyboru na czteroletnią kadencję w głosowaniu powszechnym 5-osobowego Zarządu, 

w tym przewodniczącego Stowarzyszenia i 3-osobowej Komisji Rewizyjnej; 

b) programu działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej w danym roku, a 

także zatwierdza, na podstawie orzeczeń Komisji Rewizyjnej, wykonanie planu finan-

sowego za rok ubiegły; 

c) wprowadzania zmian statutowych, uzupełniania składu władz Stowarzyszenia, okre-

ślania wysokości składek członkowskich, rozpatrywania odwołań członków od uchwał 

Zarządu; 

d) udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

(W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do 

głosowania - w pierwszym terminie, a w drugim - może ono skutecznie obradować i podej-

mować decyzje zwykłą większością głosów członków obecnych.) 

§19 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

§20 

Do zakresu działań Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowa-

rzyszenia zgodnie z celami statutowymi, 

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu (w sprawach 

innych niż majątkowe Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu, w tym 

Przewodniczący), 

3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

4. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych, 

5. zwoływanie Walnego Zebrania, 

6. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych 

i wspierających, 

7. składanie sprawozdań ze swojej działalności, 

8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie, 

9. nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, 

10. przyznawanie nagród, stypendiów i wyróżnień oraz wspieranie uczniów i nauczycieli 

w staraniach o stypendia z innych źródeł, 

11. popularyzacja celów osiąganych przez Stowarzyszenie. 
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§21 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontro-

li nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Prze-

wodniczącego Komisji, a jej kadencja trwa 4 lata. 

§22 

Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy: 

1. badanie działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowym, 

2. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności, 

3. kontrolowania działalności Zarządu, 

4. prawo występowania z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz 

posiedzenia Zarządu. 

§ 23 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wy-

nagrodzenia w wysokości nie wyżej niż określone w art.8 pkt8 ustawa z dnia 3 marca 

2000r o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

Rozdział V 

Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia 

§24 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, odpisów podatkowych, 

spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej. 

1.1. Ofiarodawca ma prawo zaznaczyć, na jaki szczególny rodzaj działalności statutowej 

przeznacza złożony przez siebie dar. 

1.2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych, nie może 

być przeznaczony do podziału między jego członków. 

1.3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na wykonanie określonych zadań zleca-

nych przez władze oświatowe, samorządowe i inne, zgodnie z zasadami przyjętymi  

w odrębnych przepisach. 

1.4. Do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważnieni 

są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Skarbnik. 

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

Stowarzyszenia. 
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§25 

1. Decyzja w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia należy do 

kompetencji Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są 

podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie  

w tym Przewodniczącego. 

§26 

Zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosun-

ku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracow-

nicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, po-

krewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytu-

łu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi"; 

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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 warun-

kach; 

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 uczestni-

czą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bli-

skie. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe. 

§27 

Uchwałę w sprawie zmian Statutu lub likwidacji Stowarzyszenia ma prawo podjąć jedynie 

Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 głosów 

członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. 

§28 

Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w Statucie 

PSNRzU i zgodnie z uchwałą ostatniego posiedzenia Walnego Zebranie Członków. 

§29 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa  

o Stowarzyszeniach. 

PRZEWODNICZĄCA  

mgr Marta Niksa-Grodzka 

  

 


