STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
IM. JANUSZA KORCZAKA
ROZDZIAŁ I
WSTĘP
§1

Życie i dzieło Janusza Korczaka, wielki humanizm i umiłowanie dzieci, przyniosły Mu trwałe miejsce
we współczesności. Działający przez 50 lat Polski Komitet Korczakowski, afiliowany przy
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, wniósł wielki wkład w upamiętnienie i upowszechnienie postaci
STAREGO DOKTORA. Setki szkół, bibliotek, szpitali i innych placówek nosi Imię naszego Patrona.
Rozwinął się ruch naukowy, powstały liczne prace i wydawnictwa poświęcone Januszowi
Korczakowi. Polskie Stowarzyszenie imienia Janusza Korczaka kontynuować będzie dotychczasowy
dorobek Polskiego Komitetu Korczakowskiego, rozwijać inicjatywy organizacyjne i naukowe,
współpracując z międzynarodowym ruchem korczakowskim.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE STOWARZYSZENIE IMIENIA JANUSZA KORCZAKA,
w skrócie PSK.
§3
Polskie Stowarzyszenie imienia Janusza Korczaka, zwane w dalszej części Stowarzyszeniem, działa
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.
§5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§6
Stowarzyszenie może posiadać własne symbole i odznaki organizacyjne, a także używać pieczęci
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§7
Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
Stowarzyszenie może posiadać jednostki terenowe - Kręgi i Koła.
§8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na:
1. aktywności ogółu członków,
2. pracy Zarządu, który wykonuje swoje zadania poprzez Prezydium Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§9
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popularyzacja humanistycznych idei Janusza Korczaka,
2. Kontynuowanie i pomnażanie 50-letniego dorobku Polskiego Komitetu Korczakowskiego.
3. Prowadzenie i upowszechnianie wyników badań nad życiem i dorobkiem twórczym Janusza
Korczaka.
4. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Podejmowanie działań rewalidacyjno – rehabilitacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
6. Wszechstronne działania na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, potrzebującej
pomocy materialnej i pedagogicznej.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Współprace z organizacjami, działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, broniącymi ich praw.
2. Współdziałanie z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi, medycznymi,
kulturalnymi, harcerskimi i innymi związanymi z ideami Janusza Korczaka.
3. Inspirowanie i inicjowanie studiów nad dorobkiem pedagogicznym, literackim, lekarskim
Janusza Korczaka oraz współdziałanie z Ośrodkami Naukowymi zainteresowanymi twórczym
zastosowaniem spuścizny Korczakowskiej.
4. Organizowanie i udział w seminariach,, konferencjach i innych spotkaniach służących
pogłębieniu wiedzy o dorobku Janusza Korczaka i jego zastosowaniu w wychowaniu młodego
pokolenia
5. Inspirowanie, wydawanie prac Janusza Korczaka i prac korczakowców.
6. Inspirowanie oraz koordynacja działalności jednostek terenowych Stowarzyszenia,
statutowych i zwykłych regulaminowych.

7. Nawiązywanie i utrzymanie kontaktu z byłymi wychowankami, współpracownikami Janusza
Korczaka.
8. Współpraca z Archiwum i Ośrodkiem Dokumentacji Korczakowskiej - Korczakianum.
9. Podejmowanie innej działalności (w tym gospodarczej) zmierzającej do realizacji celów
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:




rzeczywistych
wspierających
honorowych
§ 12

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być każdy Obywatel polski jak również cudzoziemiec,
bez względu na miejsce zamieszkania.
§ 13
Instytucje oraz osoby prawne świadczące pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, a w
szczególności pomoc finansową, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
Do członków wspierających stosuje się postanowienia niniejszego statutu dotyczące członków
rzeczywistych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego oraz obowiązku płacenia składek.
§ 14
Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w krzewieniu idei korczakowskiej.
O nadaniu godności honorowej decyduje Walne Zgromadzenie Ogólne Delegatów na wniosek
Zarządu.
§ 15
Członkami Stowarzyszenia mogą być również dzieci i młodzież:
1. Młodzież w wieku 16-18 lat może należeć do Stowarzyszenia z prawem czynnego i biernego
prawa wyborczego.
2. Dzieci poniżej 16 lat należeć mogą do Stowarzyszenia za zgodą rodziców, dyrekcji
macierzystych szkół bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach Ogólnych
Delegatów oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna Stowarzyszenia zrzesza wyłącznie
małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

§ 16
Członkowie rzeczywiści mają prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Ogólnym Delegatów głosem stanowiącym oraz
czynnym i biernym prawem wyborczym.
2. Oceny oraz zgłoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.
Korzystania z wszelkiej pomocy ze strony Stowarzyszenia w ramach realizacji jego celów
statutowych.
§ 17
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w
Stowarzyszeniu.
2. Czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne
Zgromadzenie Ogólne Delegatów. Nie dotyczy członków poniżej lat 18.
§ 18
Członkostwo rzeczywiste w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Uchylania się od współdziałania w realizacji celów statutowych.
3. Nieopłacania ustalonych przez Walne Zgromadzenie Ogólne Delegatów składek
członkowskich.
§ 19
Jednostkami terenowymi są Kręgi i Koła Korczakowskie skupiające członków ze względu na siedzibę
i działalność zawodową lub miejsca zamieszkania.
Kręgi i Koła powoływane są przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 10 członków
rzeczywistych. Władzami Kręgów i Kół są: Walne Zebranie i Zarząd, do których stosuje się
odpowiednio przepisy paragrafów 23-30 Statutu.
§ 20
Celem powołania jednostek terenowych - Kręgów i Kół jest:
1. Usprawnienie pracy organizacyjnej i bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia,
2. Reprezentowanie Zarządu Stowarzyszenia wobec władz oświatowych, rządowych i
samorządowych,
3. Propagowanie celów Stowarzyszenia,
4. Przekazywanie Zarządowi informacji i opinii o inicjatywach jednostki terenowej, instytucji i
towarzystw działających na rzecz dzieci i młodzieży,
5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd w zakresie bieżącego kierowania
działalnością Stowarzyszenia,
6. Przedstawiciele Kręgów i Kół zobowiązani są do przestrzegania statutu, regulaminów oraz
innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu,

7. Przedstawiciele Kręgów i Kół mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:




Walne Zgromadzenie Ogólne Delegatów,
Zarząd Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna.
§ 22

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
lub jawnym w zależności od Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Delegatów.
§ 23
1. Walne Zgromadzenie Ogólne Delegatów jest najwyższą władzą Polskiego Stowarzyszenia
imienia Janusza Korczaka.
2. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólne Delegatów zwoływane
jest co cztery lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane z inicjatywy:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej
c) na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie
do trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Ogólnego Delegatów należy:
1. Uchwalanie generalnych kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
5. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.
6. Nadawanie godności członka honorowego.
7. Rozwiązywanie sporów między członkami rzeczywistymi a władzami Stowarzyszenia.

8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub Członków
Stowarzyszenia.
§ 25
Uchwały Walnego Zgromadzenia Ogólnego Delegatów zapadają większością głosów przy obecności
co najmniej połowy delegatów.
§ 26
W Walnym Zgromadzeniu Ogólnym delegatów biorą udział z głosem stanowiącym:
1. Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach jednostek terenowych Stowarzyszenia
według klucza wyborczego uchwalanego każdorazowo przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Z głosem doradczym zaproszeni goście.
§ 27
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Ogólnego Delegatów - Zarząd
zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 28
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 9-15 osób wybieranych spośród delegatów i
ustępującego Zarządu.
2. Decyzję o składzie ilościowym członków Zarządu podejmują delegaci Walnego
Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Stowarzyszenia wybierany jest w oddzielnym głosowaniu.
§ 29
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami
Ogólnymi Delegatów.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Ogólnego Delegatów.
3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Ogólnemu
Delegatów.
4. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania.
5. Przyjmowanie członków rzeczywistych i wspierających.
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
7. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków oraz wykluczeniu ze
Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie i decydowanie w innych sprawach zleconych przez Walne
Zgromadzenia Ogólne Delegatów.
9. Reprezentowanie Stowarzyszenia w Międzynarodowym Stowarzyszeniu im. Janusza
Korczaka oraz w innych organizacjach międzynarodowych i krajowych działających
na rzecz dziecka.

§ 30
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy
obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub
upoważnionego wiceprzewodniczącego.
3. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium określając jego skład osobowy.
5. Zarząd może dokooptować członków w miejsce tych, którzy ustąpili z jego składu z
różnych przyczyn, z tym, że ilość członków dokooptowanych nie może przekroczyć
1/3 członków pochodzących z wyboru.
6. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego z piastowanej funkcji - nowego
Przewodniczącego wybiera Zarząd Stowarzyszenia.
§ 31

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

1. Do zadań Prezydium należy:
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
Realizacja - koordynacja kierunków działań przyjętych i zaakceptowanych przez Zarząd.
Utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami statutowymi i regulaminowymi oraz innymi
organizacjami działającymi na rzecz dziecka.
Utrzymywanie kontaktu z Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka.
2. Prezydium Zarządu Stowarzyszenia:
Prezydium Zarządu / Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Zarządu.
Bieżącą pracą Prezydium / Zarządu kieruje jego Przewodniczący.
Prezydium Zarządu / Stowarzyszenia składa się z 7-9 osób, w tym Przewodniczący.
Posiedzenia Prezydium Zarządu / Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z potrzebami, ale nie
rzadziej niż 6 razy w roku.
§ 32

Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia i do niej należy
bieżąca kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz przedstawienie Walnemu
Zgromadzeniu Ogólnemu Delegatów wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi
absolutorium.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę Stowarzyszenia ze
szczególnym uwzględnieniem działalności merytorycznej oraz gospodarki finansowej.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może
brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Stowarzyszenia z głosem
doradczym.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane większością głosów przy obecności
minimum 50% członków Komisji.

7. Na miejsce członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało,
wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały największe
liczby głosów

ROZDZIAŁ VI
MAJATEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 33

a)
b)
c)
d)

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na majątek i fundusze Stowarzyszenia składają się
wpłaty ze składek członkowskich,
darowizny, spadki, zapisy,
wpłaty z majątku i działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
inne wpływy uzyskane z działalności statutowej.
§ 34
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych
zobowiązań upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
2. Do ważności oświadczeń z zakresu praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch osób spośród: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,
upoważnionego członka Zarządu Stowarzyszenia.
§ 35

Zasady działalności finansowej Stowarzyszenia określają obowiązujące w tej mierze przepisy prawne.
§ 36
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z celami
statutowymi. Zarząd ustala zakres tej działalności.
§ 36A
Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego
wprowadza do statutu zakazy zapisane w Art. 20 pkt.7 lit. a – d Ustawy o Organizacjach Pożytku
Publicznego i Wolontariacie.
Zakazy te zabraniają :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim 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 zwane dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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) wykorzystywania 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 organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich .
§ 37
Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony
zostanie jego majątek.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 38

1. Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Ogólne Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy liczby członków walnego Zgromadzenia Ogólnego Delegatów.
2. Przedmiotowe uchwały wymagają zgody i zatwierdzenia przez Sąd Rejestracyjny.

