TEKST JEDNOLITY
STATUT
TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Ewangelickie imienia ks. Franciszka
Michejdy zwane dalej Towarzystwem.
§2
Towarzystwo jest następcą prawnym, spadkobiercą dorobku i kontynuatorem
działalności powstałego w 1881r. "Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej",
które po zmianie statutu w 1905r. przyjęło nazwę "Towarzystwo Ewangelickie
w Cieszynie", rozwiązanego przez władze państwowe w 1963r.
§3
Obszarem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Towarzystwa
jest Cieszyn.
§4
Towarzystwo jest stowarzyszeniem społecznym, zarejestrowanym, działającym na
podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiadającym osobowość prawną.
§5
Towarzystwo używa pieczęci, znaku i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Prowadzenie
działalności gospodarczej umożliwia uzyskanie środków niezbędnych dla realizacji
celów statutowych.
§7
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń
o podobnym profilu działania.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§8
Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie chrześcijańskiej społeczności, wychowanie
w duchu ewangelicznym i prowadzenie działalności oświatowej oraz socjalnocharytatywnej.
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§9
Realizacji celów mają służyć:
a/ uruchomienie i prowadzenie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego
w Cieszynie,
b/ prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i wyższych, internatów
i innych placówek oświatowych,
c/ skreślony
d/ prowadzenie kursów nauki zawodu, języków obcych i innych kursów
specjalistycznych,
e/ skreślony
f/ urządzanie odczytów, wykładów biblijnych i zgromadzeń publicznych,
g/ zapoznawanie społeczeństwa z tradycjami reformacji,
h/ pogłębianie badań nad historią reformacji i kościoła ewangelickiego na Śląsku
Cieszyńskim, gromadzenie materiałów archiwalnych i ich ochrona oraz pamiątek
historycznych związanych z historią polskiego ewangelicyzmu,
i/ prowadzenie działalności wydawniczej,
j/ utrzymywanie łączności z organizacjami kościelnymi i kościołami w
Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajach,
k/ nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami społecznymi krajowymi
i zagranicznymi o podobnych celach działania,
l/ prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód (nadwyżka przychodów
nad kosztami) przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Towarzystwa,
ł/ powoływanie fundacji służącej realizacji celów Towarzystwa,
m/ organizowanie pomocy dla członków Towarzystwa znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej,
n/ wspomaganie osób biednych, bezrobotnych oraz uzależnionych i ich rodzin.
§ 91
Działalność statutowa w sferze zadań publicznych , o których mowa w art. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może być prowadzona jako:
a) działalność odpłatna w zakresie działań wymienionych w § 9 pkt a, b, d,
oraz i
b) działalność nieodpłatna w zakresie działań wymienionych w § 9 pkt f, g,
h,j, k, m, n.
§ 10
Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub
zlecać je firmom.
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ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Towarzystwa mogą być:
a/ zwyczajni - pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wyznania
ewangelickiego oraz cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania,
wyznania ewangelickiego,
b/ wspierający – wszyscy inni w tym również cudzoziemcy bez względu na miejsce
zamieszkania oraz osoby prawne krajowe i zagraniczne,
c/ honorowi - którym to tytuł nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na
wniosek Zarządu
§ 12
Członkostwo Towarzystwa uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu
przez Zarząd Towarzystwa.
§ 13
Prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym z opłaconą składką
członkowską.
§ 14
Członek ma prawo:
a/ brać udział w zebraniach Towarzystwa przy zachowaniu postanowienia §13 i §25,
b/ zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Towarzystwa,
c/ skreślony.
§ 15
Członek Towarzystwa ma obowiązek:
a/ przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
b/ brać czynny udział w realizacji celów Towarzystwa,
c/ regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 16
Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie,
b) śmierci członka,
c) skreślenia z listy członków, na podstawie uchwały Zarządu, za zaleganie z opłatą
składek członkowskich przez co najmniej 12 miesięcy, jeżeli zalegający nie uiści
składki mimo dwukrotnego wezwania lub po dwuletnim zaleganiu w opłacaniu
składki, przy czym od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od doręczenia uchwały,
d) z powodu nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa na podstawie
uchwały Walnego Zebrania Członków,
e) pozbawienia przez sąd praw publicznych
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ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa
§ 17
Władzami Towarzystwa są:
a/ Walne Zebranie Członków,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna.
§ 18
Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata.
§ 19
Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów o ile statut nie
stanowi inaczej.
§ 20
Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym, o ile inaczej nie
postanowi Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków
§ 21
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zebranie
Członków odbywa się co roku jako sprawozdawcze oraz co 3 lata jako
sprawozdawczo - wyborcze.
§ 22
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą wiekszością głosów,o ile
statut nie stanowi inaczej, przy obecności 1/3 członków Towarzystwa, a przy liczbie
członków w Towarzystwie przekraczającej 90 - obecności co najmniej 30 członków
na zebraniu.
2.Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy
wymagana w ustępie pierwszym liczba członków,wówczas w drugim terminie
posiedzenia uchwały mogą byc podjęte zwykłą wiekszością głosów oddanych przez
członków obecnych.
3.Drugi termin nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut po
pierwszym terminie.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał
w sprawach:
a/ zmian w statucie Towarzystwa,
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b/ wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c/ zatwierdzania sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa oraz sprawozdania
finansowego,
d/ podejmowania decyzji co do wniosków Zarządu i członków,
e/ udzielania absolutorium Zarządowi,
f/ ustalania wpisowego i składek członkowskich,
g/ rozporządzania majątkiem nieruchomym Towarzystwa,
h/ członkostwa w rozumieniu §7 i §16,
i/ zbycia części lub całości majątku nieruchomego Towarzystwa,
j/ zaciągania kredytów,
k/ nadawania członkostwa honorowego Towarzystwa,
l/ rozwiązania Towarzystwa, co może nastąpić przy obecności co najmniej połowy
członków Towarzystwa przy zastosowaniu §13 i §43,
ł/ podziału zysku lub pokrycia strat,
m/ planów działania Towarzystwa, w tym ustanawiania funduszy celowych.
§ 24
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c/ na wniosek 1/4 członków Towarzystwa, przy zastosowaniu §13, z podaniem
motywów i porządku obrad.
§ 25
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a/ członkowie zwyczajni - z głosem decydującym,
b/ pozostali członkowie - z głosem doradczym.
Zarząd Towarzystwa
§ 26
1. Zarząd Towarzystwa składa się z 7 - 11 osób, w tym duchownego Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie każdorazowo delegowanego do Zarzadu
przez Radę Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Zarząd ze
swego grona wybiera: prezesa, 1 - 2 wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.
2.Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§ 27
Zarząd może dokooptować do swego sładu do 1/3 członków z powodu wakatu lub
innych potrzeb wynikających z działalności Towarzystwa.
§ 28
Zarząd konstytuuje się na pierwszym jego zebraniu, co powinno nastąpić w ciągu 14
dni od Walnego Zebrania Członków.
§ 29
Zarząd pracuje zgodnie z planem pracy uwzględniającym zadania Towarzystwa
i uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 30
Do kompetencji Zarządu należy:
a/ zwoływanie zwyczajnych Walnych Zebrań Członków,
b/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
c/ kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
d/ sporządzanie projeku planów działania Towarzystwa,
e/ przedkładanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
f/ zaciąganie zobowiązań w imieniu Towarzystwa na podstawie upoważnienia
Walnego Zebrania Członków,
g/ przyjmowanie darowizn i zapisów,
h/ podejmowanie uchwał w sprawie nabywania majątku Towarzystwa,
i/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
j/ wybór rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
Ponadto do kompetencji Zarządu należą czynności wymienione w: §12, §24, §32.
§ 31
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 6 razy
w roku.
§ 32
Dla realizacji zadań Towarzystwa Zarząd może powoływać sekcje według bieżących
potrzeb i ustalać regulaminy ich pracy.
§ 33
Korespondencję zwykłą podpisuje prezes, wiceprezes lub sekretarz Zarządu. Do
ważności pism dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są dwa
podpisy: prezesa lub wiceprezesa, oraz skarbnika względnie w jego zastępstwie
sekretarza albo tez innych osób upoważnionych przez Zarząd.
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Komisja Rewizyjna
§ 34
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają
przewodniczącego.

spośród siebie

§ 35
Postanowienia §27 stosuje się odpowiednio.
§351
Komisja Rewizyjna nie podlega, w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub
nadzoru, Zarządowi, przy czym jej członkowie:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej lub podległości z tytułu
zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 36
Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach Zarządu
z głosem doradczym.
§ 37
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a/ czuwanie nad przestrzeganiem statutu i kontrola działalności Zarządu co najmniej
1 raz w roku,
b/ składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Członków,
c/ stawianie Zarządowi wniosków i postulatów,
d/ wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
§ 38
Spory wynikłe w Towarzystwie rozstrzyga sąd polubowny złożony z trzech osób
wskazanych po jednej przez każdą ze stron sporu i trzeciej wybranej przez Zarząd.
§ 39
Sąd polubowny powinien wydać rozstrzygnięcie w ciągu 30 dni. W innych
przypadkach sprawę rozstrzyga Zarząd.
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§ 40
Od decyzji sądu polubownego i Zarządu strony mogą się odwołać do Walnego
Zebrania Członków.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Towarzystwa
§ 41
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Majątek tworzy się poprzez:
a/ wpisowe i składki członkowskie,
b/ darowizny, zapisy i dotacje,
c/ majątek odzyskany po likwidacji "Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie" w
1963r.,
d/ dochody z własnej działalności.
§ 42
Towarzystwo przejmuje majątek nieruchomy i ruchomy
Ewangelickiego w Cieszynie" wg §41c, którego jest kontynuatorem.

"Towarzystwa

§ 421
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz 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”,
b) przekazywanie majątku Towarzystwa 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 warunkach,
c) wykorzystywanie majątku 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 Towarzystwa,
d) dokonywanie zakupów towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
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ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu, rozwiązanie Towarzystwa
§ 43
1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy chwały Walnego Zebrania Członków.
2. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania
Członków. Wniosek o rozwiązanie musi być zgłoszony na miesiąc przed terminem
zebrania i podany do wiadomości członków. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa
może nastąpić przy zastosowaniu §13 i §23 i wymaga kwalifikowanej większości 2/3
uprawnionych do głosowania.
§ 44
W przypadku uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków
powołuje komisję likwidacyjną. O majątku Towarzystwa decyduje ostatnie Walne
Zebranie Członków, a w przypadku braku uchwały w tej sprawie majątek przekazuje
się na rzecz Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie.
§ 45
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Towarzystwa.
§ 46
W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7.IV
1989r. o stowarzyszeniach / Dz. U. nr 20 poz. 334/.

Niniejszy Statut uchwalono na Zebraniu Założycielskim Towarzystwa Ewangelickiego
w Cieszynie w dniu 28. 06. 1991r.
- zmiany w §23, §26 i §30 dokonano na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa
Ewangelickiego w Cieszynie w dniu 9 marca 1996r.
- zmiany w §8, §9 dokonano na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa
Ewangelickiego w Cieszynie w dniu 10 marca 2001r.
- zmiany w §9, §14 i §16 oraz dodanie §91, §351 i §421 dokonano na Walnym
Zebraniu Czlonków Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie w dniu 6 listopada
2004 r.
- zmiany w §1, §3, §9, §9¹, §11, §19, §22, §26, §35¹, §42¹ dokonano na Walnym
Zebraniu Czlonków Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie w dniu 28 czerwca
2011 r.
- zmiany w §23, §26, §37, §43 dokonano na Walnym Zebraniu Czlonków
Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy w dniu 14 marca 2015r.
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