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STATUT 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA  

NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ l 

Stowarzyszenie przyjmuje nazwę „Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych” 

skrót: PSNPP. 

 

§ 2 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kra-

ków. 

 

§ 3 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków, a do prowadzenia jego spraw 

mogą być zatrudnieni pracownicy. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne PSNPP, zwane dalej Okręgami, pod-

legające legalizacji przez właściwe terenowe organy administracji państwowej. 

 

§ 5 

Okręgi Stowarzyszenia używają własnych pieczęci: 

1. pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych", a 

po środku „Zarząd Główny" lub Zarząd Okręgu w ............" 

2. pieczęci podłużnej z napisem: „Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych - 

Zarząd Główny" lub „Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów przyrodniczych - Zarząd 

Okręgu w ................." 

 

§ 6 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub zbliżo-

nym profilu. 

 

§ 7 

O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w §6 decyduje Zarząd. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 8 

Celami Stowarzyszenia są: działalność społeczna na rzecz rozwoju nauczania przedmiotów przyrodni-

czych, rozbudzania aktywności zawodowej nauczycieli, upowszechniania wiedzy i umiejętności przyrodni-

czych, integracji środowiska nauczycielskiego, a w szczególności: 
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1. popieranie i rozwijanie nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz propagowanie nowych rozwiązań 

metodycznych, a zwłaszcza edukacji proekologicznej i środowiskowej; 

2. popularyzowanie w społeczeństwie dorobku nauk przyrodniczych; 

3. stwarzanie nauczycielom możliwości doskonalenia zawodowego oraz wymiany poglądów na forum 

krajowym i międzynarodowym; 

4. inspirowanie i popieranie działań nauczycieli oraz instytucji oświatowych zmierzających do podniesie-

niu jakości nauczania; 

5. stymulowanie rynku dydaktycznego i opiniowanie oferty środków dydaktycznych; 

6. współpraca z instytucjami kształcenia i doskonalenia nauczycieli; 

7. współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami o niesprzecznych celach; 

8. podejmowanie działań na rzecz zapewnienia nauczycielom przedmiotów przyrodniczych właściwych 

warunków pracy; 

9. organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów podnoszących poziom wiedzy i umiejętności z przedmio-

tów przyrodniczych; 

10. popularyzacja nauk przyrodniczych w środowisku szkolnym. 

 

Rozdział III 

Członkowie, prawa i obowiązki. 

 

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych, wspierających i członków obserwa-

torów. 

 

§ 10 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy, kto popiera jego cele i chce się przyczynić do 

ich realizacji. 

 

§ 11 

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. 

 

§ 12 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie; 

4. propagowanie idei Stowarzyszenia w swoim środowisku. 

 

§ 13 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. czynnego i biernego prawa wyborczego; 

2. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia; 

3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia; 

4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy PSNPP; 

5. zgłaszania własnych materiałów do publikacji; 

6. przedstawiania opinii środowiska na forum Stowarzyszenia. 
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§ 14 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego; 

2. skreślenia przez Zarząd Główny w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 2 

lat, mimo uprzedniego upomnienia. Osoba skreślona może być ponownie przyjęta na warunkach człon-

ka nowowstępującego; 

3. wykluczenia przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub postępowania nie-

zgodnego z etyką. 

 

§ 15 

Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach skreślenia i wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia, którego decyzje są ostateczne. 

 

§ 16 

Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia godności członka honorowego Walne Zgromadzenie PSNPP na 

wniosek Zarządu Głównego. 

 

§ 17 

Członek honorowy nie płaci składek członkowskich i posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego  

z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

 

§ 18 

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne, które są zainteresowane działalno-

ścią PSNPP, zadeklarują wsparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia oraz zostaną przyjęte przez Zarząd 

Główny na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członkowie wspierający mają prawo do pomocy ze strony Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez 

Zarząd Główny. 

3. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego; 

b) skreślenia przez Zarząd Główny, jeśli działa na szkodę Stowarzyszenia. 

 

§ l9 

Członek wspierający ma prawo do udziału w działaniach Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

 

§ 20 

Członek wspierający jest obowiązany do wywiązania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania 

statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna 

 

§ 21 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków, 
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2. Zarząd Główny, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 22 

l. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą swoją funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie ka-

dencje z rzędu. 

2.W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje 

prawo kooptacji. Liczba dokooptowanych osób nie może być większa niż 1/3 liczby członków pochodzą-

cych z wyborów. 

3. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji rewizyjnej trwa 4 lata, a wybór odbywa się w głosowaniu taj-

nym, zwykłą większością głosów, wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

4. Uchwały władz wybieralnych podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy składu tych władz. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Dopuszczalne 

jest głosowanie korespondencyjne lub w formie online.  

 

Walne Zgromadzenie Członków 

 

§ 23 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Za pierwsze Walne Zgromadzenie uważa się zgromadzenie nadzwyczajne - założycielskie. 

3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

4. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Główny raz w roku. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Komisji Rewi-

zyjnej lub na wniosek co najmniej 10% członków Stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 20 osób. 

 

§ 24  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PSNPP, 

2. uchwalanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, 

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, 

4. wybór, w tajnym głosowaniu: Przewodniczącego PSNPP, wybór 4. członków Prezydium Zarządu Głów-

nego, wybór 6. członków Zarządu Głównego spośród kandydatów zgłoszonych z sali. wybór Głównej Ko-

misji Rewizyjnej, 

5. uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

6. nadawanie członkostwa honorowego, 

7. podejmowanie uchwał o zmianie statutu, 

8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu lub przekształceniu Stowarzyszenia, 

9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawie skreśleń i wykluczeń członków, 

10. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych. 

 

§ 25 

Sprawy inne niż podane w §24, których rozpatrzenie winno nastąpić na najbliższym Walnym Zgromadze-

niu, muszą być zakomunikowane Zarządowi Głównemu co najmniej 21 dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia. 



 5 

 

§ 26 

l. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego obrad.  

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów  

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego w pierwszym terminie są prawomocne, gdy uczestniczy w 

nich co najmniej polowa członków uprawnionych do głosowania, a zwołanego w drugim terminie, przy 

dowolnej liczbie członków uprawnionych do głosowania. Uchwały podejmowane są zwykłą większością 

głosów. 

 

§ 27 

1. W przypadku przekroczenia liczby 400 członków Walne Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione 

Walnym Zgromadzeniem Delegatów. 

2. Delegaci wybierani są na Walnych Zgromadzeniach Okręgów, w wyborach tajnych zwykłą większością 

głosów, w proporcji: 1 delegat na 10 członków (w zaokrągleniu do najbliższej liczby naturalnej) przynależ-

nych do Okręgu. 

3. mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. 

 

Zarząd Główny 

 

§ 28 

1. Zarząd Główny składa się z 11 członków, w tym 5 członków Prezydium. 

2. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd Główny, który 

zbiera się co najmniej 2 razy w roku. 

3. Pierwsze zebranie Zarządu Głównego po wyborze odbywa się w czasie Walnego Zgromadzenia. 

4. Obradami Zarządu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Stowarzy-

szenia. Obrady toczą się według regulaminu ustalonego przez Zarząd. 

 

§ 29  

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

1. kierowanie pracami Stowarzyszenia zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia we wszystkich spra-

wach z wyjątkiem tych, które leżą w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, 

2. reprezentacja PSNPP na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

3. podejmowanie decyzji związanych z działalnością wydawniczą. 

4. zarządzanie majątkiem oraz zasobami finansowymi Stowarzyszenia, 

5. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu oraz zatwierdzanie 

bilansu, 

6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń: 

a) zwyczajnego - raz do roku, powiadomienia wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku 

obrad nie później niż cztery tygodnie przed terminem walnego Zgromadzenia, 

b) nadzwyczajnego – nie później niż sześć tygodni od zgłoszenia wniosku o jego zwołanie, powiadomienie 

wszystkich członków o sprawach, dla których rozwiązania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje 

zwołane, oraz o czasie i miejscu obrad nie później niż 2 tygodnie przed terminem. 

7. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działań Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia 

Zarządu, 

8. powoływanie i nadzorowanie oddziałów Stowarzyszenia, 
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9. do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia. 

 

§ 30 

l. W okresie między kolejnymi posiedzeniami funkcje wykonawcze Zarządu Głównego pełni Prezydium 

Zarządu Głównego, a w sprawach należących do ich kompetencji członkowie Prezydium.  

2. Prezydium ustala pełnomocników prawnych Stowarzyszenia oraz ma prawo podejmować zobowiązania 

prawne i finansowe w imieniu Stowarzyszenia. 

3. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarz, Skarbnik. 

4. Zebranie Prezydium zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby. 

5. Umowy natury merytorycznej i wszelkie decyzje o charakterze finansowym podpisuje dwóch członków 

Prezydium, w tym przewodniczący lub jeden z wiceprzewodniczących oraz skarbnik lub członek Prezy-

dium. 

6. Członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie w ramach pracy dla Stowarzyszenia  oraz prowa-

dzonych przez stowarzyszenie inicjatyw.  

 

Główna Komisja Rewizyjna 

 

§ 31 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu zwyczajną 

większością głosów, w składzie 3 członków. 

2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i 

Sekretarza. 

3. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli cało-

kształtu działalności PSNPP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i jej zgodności ze 

statutem i uchwałami walnego Zgromadzenia. 

4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Głównego z wnioskami z ustaleń kontro-

li i żądania wyjaśnień, a ponadto ma obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z 

oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. 

5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Głównego z gło-

sem doradczym. 

 

§ 32 

1. Zarząd Główny powołuje obligatoryjnie Okręg PSNPP na wniosek nie mniej niż 15 członków Stowarzy-

szenia. 

2. Do uzupełnienia składu władz Okręgu stosuje się odpowiednie postanowienia §22 ustęp 2. 

3. Władzami Okręgu PSNPP są: walne Zgromadzenie Okręgu. Zarząd Okręgu i Komisja Rewizyjna Okrę-

gu. 

4. Kadencja Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór następuje w tajnym głosowaniu 

zwykłą większością głosów podczas Walnego Zgromadzenia Okręgu. 

 

§ 33 

1. Najwyższą władzą Okręgu jest Walne Zgromadzenie Okręgu, zwoływane przez Zarząd Okręgu co naj-

mniej raz w roku. W Walnym Zgromadzeniu Okręgu mogą uczestniczyć, z prawem głosu, wszyscy człon-

kowie Okręgu PSNPP. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Okręgu zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne, jeśli w 
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zgromadzeniu uczestniczy co najmniej 50% członków Okręgu. 

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Okręgu PSNPP należy: 

a) wybór Przewodniczącego, Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnej Okręgu w tajnym głosowaniu, zwykłą 

większością głosów, 

b) uchwalanie programu działalności merytorycznej i finansowej Okręgu zgodnie z postanowieniami statu-

tu i uchwałami władz PSNPP,  

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnej Okręgu. 

 

§ 34 

1. Zarząd Okręgu składa się z 5. osób, zgodnie z postanowieniem walnego Zgromadzenia Okręgu, w tym z 

Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. 

2. Do kompetencji Zarządu Okręgu należy: 

a) reprezentowanie Okręgu na zewnątrz i działanie w imieniu Stowarzyszenia na swoim terenie, 

b) kierowanie działalnością Okręgu zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia 

PSNPP i Walnego Zgromadzenia Okręgu oraz uchwałami Zarządu Głównego PSNPP, 

c) zarządzanie majątkiem Okręgu PSNPP w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny, 

d) przewodniczący Zarządu Okręgu lub przedstawiciel ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu 

Głównego z głosem doradczym. 

 

§ 35 

1. Komisja Rewizyjna Okręgu PSNPP składa się z 3. członków, którzy spośród siebie wybierają w tajnym 

głosowaniu Przewodniczącego i Sekretarza. 

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Okręgu należy kontrola całokształtu działalności Okręgu co najmniej raz 

w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Okręgu ,z wnioskami wynikającymi z kontroli, 

a ponadto obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Okręgu wraz z oceną działalności 

i wnioskami co do udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu. 

4. członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Okręgu z głosem 

doradczym. 

 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze 

 

§ 36 

1. Majątek PSNPP stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

2. Na fundusz PSNPP składają się: 

a) składki członkowskie, 

b)dochody z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, 

c) subwencje, dotacje, darowizny i zapisy, 

d) dochody z majątku, 

e) wpływy z działalności gospodarczej. 

 

§ 37 

l. Stowarzyszenie prowadzi księgowość zgodnie z ustaleniami Prezydium Zarządu, w zgodzie z obowiązu-

jącym prawem finansowym i gospodarczym. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalenda-
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rzowy. 

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych powołani są dwoje członków Prezydium, w tym przewodniczą-

cy lub jeden z wiceprzewodniczących oraz skarbnik lub członek Prezydium. 

§ 38 

Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje przez: 

1. Działalność wydawniczą: wydawanie cyklicznego biuletynu oraz materiałów dydaktycznych. 

2. Podejmowanie działań na rzecz korelacji treści programowych przedmiotów przyrodniczych. 

3. Organizowanie wystaw, pokazów, konkursów, seminariów, konferencji i warsztatów upowszechniają-

cych nowatorskie rozwiązania dydaktyczne oraz nowoczesne środki kształcenia. 

4. Poszukiwanie, zbieranie, opiniowanie i promowanie pomysłów edukacyjnych. 

5. Organizowanie ośrodków wymiany informacji i pomocy edukacyjnej. 

6. Organizowanie studyjnych wyjazdów, stażów, praktyk i obozów krajowych oraz zagranicznych, połą-

czonych z doskonaleniem zawodowym. 

7. Prowadzenie działalności gospodarczej. 

8. Organizowanie warsztatów i zajęć dodatkowych dla uczniów i nauczycieli. 

 

§ 39 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych 

przepisach.  

 

Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 40 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się PSNPP. 

 

§ 41 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Okręgu w przypadku, gdy dzia-

łalność Okręgu jest sprzeczna ze statutem lub uchwałami Walnego zgromadzenia Stowarzyszenia. 

 

§ 42 

W przypadku rozwiązania Oddziału PSNPP jego członkowie pozostają w Stowarzyszeniu, o ile nie złożą 

pisemnej rezygnacji do prezydium Zarządu Głównego. 

 

§ 43 

Uchwały, o których mowa w §40 i §41 podejmowane są zwykłą większością głosów. 

 

§ 44 

W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz prze-

znaczenie majątku. 

 


