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Statut Stowarzyszenia 

Szkół IB w Polsce 

tekst jednolity z dnia 23 lutego 2018 roku 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie Szkół IB - Szkół realizujących programy matury międzynarodowej - international 
baccalaureate, zwanych dalej Szkołami IB, w Polsce, zwane dalej Stowarzyszeniem (w skrócie 
SSIB), prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o 
stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 210 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 1817 ze zm.), a także na podstawie niniejszego Statutu, oraz powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

§ 2 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym i posiadającym osobowość prawną 
zrzeszeniem wszystkich członków, opierającym swoją aktywność na pracy społecznej 
członków, mogącym do prowadzenia swych spraw zatrudniać pracowników.  

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§ 3 

1. Działalność Stowarzyszenia może być prowadzona na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
a na podstawie właściwych przepisów i w odpowiednim zakresie również na terenie innych 
państw. 

2. Władze Stowarzyszenia mają swoją siedzibę w Warszawie. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie może powoływać organy doradcze i sekcje przy organach. 
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych 

organizacji oraz innych podmiotów prowadzących zbliżony rodzaj działalności. 
 

ROZDZIAŁ II 

Cel i sposoby jego realizacji 

§ 5 

1. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz upowszechniania wiedzy  
o programach nauczania nadzorowanych przez International Baccalaureate Organization z 
siedzibą w Genewie, Szwajcaria, zwaną dalej IBO: Diploma Programme (Program 
Dyplomowy), Middle Years Programme, Primary Years Programme oraz  egzaminach 
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international baccalaureate w Rzeczypospolitej Polskiej, a także wspieranie inicjatyw 
dotyczących nauki i edukacji. 

2. Celami Stowarzyszenia są również: 
a) pozyskiwanie możliwie największej liczby kandydatów realizujących programy IB i 

upowszechnianie wiedzy o tych programach, 
b) promowanie programów IB wśród osób zajmujących się szkolnictwem podstawowym, 

ponadpodstawowym i wyższym, 
c) stworzenie platformy ścisłej współpracy z ministerstwem odpowiedzialnym za sprawy 

edukacji, innymi organami władz centralnych, uczelniami wyższymi w Polsce i za granicą, 
Konferencją Rektorów Akademickich Szkół w Polsce, organami prowadzącymi i 
nadzorującymi szkoły – kuratoriami i gminami oraz innymi stowarzyszeniami szerzącymi ideę 
programów nadzorowanych przez IBO i działającymi w celu wspierania inicjatyw 
dotyczących edukacji, 

d) reprezentowanie szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu wobec IBO, 
e) wyrównywanie szans na podejmowanie studiów w Polsce przez osoby, które zdały maturę 

międzynarodową, poprzez współpracę z komisjami rekrutacyjnymi w celu uwzględnienia 
specyfiki matury międzynarodowej w trakcie naboru na studia, 

f) rozwój polskiej świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w ramach 
podejmowanych inicjatyw edukacyjnych i oświatowych, 

g) działalność na rzecz mniejszości narodowych oraz ich praw w zakresie dostępu do 
programów edukacyjnych International Baccalaureate,  

h) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami, w tym ze szkołami prowadzącymi programy edukacyjne IB na całym 
świecie, 

i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

§ 6 

Opisane powyżej cele Stowarzyszenie realizować będzie poprzez: 
a) zrzeszanie osób fizycznych, szkół oraz instytucji zainteresowanych propagowaniem idei 

matury międzynarodowej, 
b) promowanie szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących programy IB, 
c) wspieranie, szkolenie i wyznaczanie kierunków rozwoju kadry nauczycielskiej uczestniczącej 

w programach edukacyjnych IB, 
d) inicjowanie spotkań, prowadzenie korespondencji z instytucjami w Polsce, które w ramach 

swoich kompetencji mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania szkół prowadzących 
programy IB, 

e) inicjowanie spotkań i prowadzenie korespondencji z IBO mających na celu sprawne 
prowadzenie programów IB w polskich szkołach, 

f) inicjowanie i współuczestnictwo w wymianie praktycznych doświadczeń w dziedzinie 
organizowania i prowadzenia programów nadzorowanych przez IBO, 

g) rozwijanie współpracy z organizacjami o zasięgu międzynarodowym, których cele działania 
są zbliżone do celów statutowych Stowarzyszenia, 

h) organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, konkursów, wystaw, pokazów oraz 
wyjazdów szkoleniowych krajowych i zagranicznych, 

i) wspieranie aktywności wolontariackiej członków Stowarzyszenia, uczniów i absolwentów 
programów IB. 
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ROZDZIAŁ III 

Członkostwo 

§ 7 

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, obywatele Rzeczypospolitej 
Polskiej i cudzoziemcy - na zasadach określonych w Statucie i ustawie Prawo  
o stowarzyszeniach. 

2. Osoby prawne mogą przystąpić do Stowarzyszenia wyłącznie jako członkowie wspierający. 
3. Członkowie Stowarzyszenia mogą posiadać status: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych. 

§ 8 

1. Członkiem zwyczajnym mogą być dyrektorzy szkół i koordynatorzy programów IB, posiadający 
pełną zdolność do czynności prawnych, którzy na piśmie zadeklarują, że w swym działaniu 
będą zmierzać do realizacji celów Stowarzyszenia w myśl postanowień Statutu, wniosą 
przewidzianą opłatę wpisową oraz zobowiążą się do uiszczania składek - zgodnie z 
postanowieniami Statutu. 

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 ustala Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 9  

1. Każdemu z członków zwyczajnych przysługuje: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz i organów Stowarzyszenia, 

b) prawo sprawowania osobiście nadzoru i kontroli nad pracami władz Stowarzyszenia -  
w sposób nieutrudniający im działania - polegający w szczególności na żądaniu udzielenia 
odpowiedzi, wyjaśnień oraz informacji o bieżących sprawach Stowarzyszenia,  

c) prawo czynnego uczestnictwa w zebraniach, konferencjach, spotkaniach i innych pracach 
organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 

d) prawo zgłaszania postulatów, wniosków i inicjatyw dotyczących prac Stowarzyszenia, 

e) prawo zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia dotyczących spraw członkowskich –  
na zasadach określonych Statutem. 

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do: 

a) godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię, 

b) przestrzegania Statutu, przepisów ustawy oraz uchwał organów Stowarzyszenia, 

c) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia - w miarę swoich sił i możliwości, 

d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń wynikających ze Statutu, przepisów ustaw 
oraz uchwał organów Stowarzyszenia. 

§ 10 

1. Członkom wspierającym przysługują te same prawa jak członkom zwyczajnym, o których 
mowa w § 9 powyżej, z zastrzeżeniem, że członkowie wspierający nie mogą wybierać i być 

wybierani do władz Stowarzyszenia (nie przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze). 

2. Członkowie wspierający zobowiązani są do: 

a) przestrzegania Statutu, przepisów ustawy oraz uchwał organów Stowarzyszenia, 

b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń wynikających ze Statutu, przepisów ustaw 
oraz uchwał organów Stowarzyszenia. 
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§ 11 

1.  Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 
Stowarzyszenia i propagowania idei prowadzenia programów międzynarodowych IB. Godność 
członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

2.  Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego i zwolniony jest  
z opłacania składek członkowskich. 

§ 12 

Członkostwo ustaje na skutek następujących zdarzeń: 

a) pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji złożonego wobec Zarządu Stowarzyszenia, 

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną, 

c) wykreślenia członka spośród członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia podjętej z powodu nieuiszczania przez członka składek członkowskich przez 
okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy lub zalegania przez taki sam okres z płatnością 
innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 

d) wykluczenia członka spośród członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia podjętej na skutek stwierdzenia, iż członek swoim postępowaniem ciężko 
naruszył dobre imię Stowarzyszenia bądź działał na jego szkodę lub naruszył postanowienia 
Statutu, ustaw albo uchwał organów Stowarzyszenia; podstawą wykluczenia może być 
również prawomocne orzeczenie sądu powszechnego, w którym pozbawiono członka praw 
publicznych, 

e) członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołanie się do Walnego Zebrania Członków, 
którego uchwała jest ostateczna, 

f) pozbawienia godności członka honorowego, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, w drodze 
uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej bezwzględną większością 
głosów, 

g) członkowi honorowemu pozbawionemu godności członka honorowego przysługuje prawo 
odwołanie się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV 

Kadencja i podejmowanie uchwał 

§ 13 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 (pięć) lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.  
2. Tej samej funkcji nie można pełnić dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, chyba, że Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów z udziałem co najmniej 
połowy osób uprawnionych do głosowania przyjmie uchwałę o powierzeniu określonej funkcji 
na kolejną kadencję. 

§ 14 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów z udziałem co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile przepisy 
Statutu lub ustawy nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos 
Przewodniczącego Zebrania. 

2. W przypadku uniemożliwiającym pełnienie funkcji przez osobę piastującą funkcję we władzach 
Stowarzyszenia bądź innych jednostek organizacyjnych, ich obowiązki do końca kadencji pełni 
zastępca wybrany przez Statutowe organy Stowarzyszenia. 

3. W razie zmniejszenia się stałego składu osobowego któregokolwiek organu władzy 
Stowarzyszenia, jego skład ulega uzupełnieniu w drodze powołania osób, które w wyborach 
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tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów lub, gdy jest to niemożliwe, w drodze 
wyborów uzupełniających określonych przepisami wewnętrznymi przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 

4. W przypadku nienależytego wykonywania swoich obowiązków, członek władz Stowarzyszenia 
może być odwołany przed upływem kadencji przez organ, który go powołał. 

ROZDZIAŁ V 

Władze Stowarzyszenia 

§ 15 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

Walne Zebranie Członków  

§ 16 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków prawo głosu przysługuje członkom zwyczajnym i członkom 

honorowym; członkowie wspierający jak również zaproszeni goście mogą uczestniczyć  
w obradach i zabierać głos doradczy. 

§ 17 

1. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz na rok, najpóźniej na trzy miesiące po 
zakończeniu roku obrachunkowego Stowarzyszenia. 

2. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 
3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków wyznacza Zarząd, 

zawiadamiając o tym wszystkich członków nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed datą 
Zebrania. 

§ 18 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwoływane z inicjatywy 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 2/5 (dwóch piątych) ogólnej liczby 
członków Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd 
Stowarzyszenia w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia wniosku oraz obraduje  
i podejmuje decyzje przede wszystkim w sprawach, dla których zostało zwołane. 

§ 19 

1. Dla skutecznego podejmowania uchwał przez Walne Zebranie musi w nim uczestniczyć,  
co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.  

2. Jeżeli liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków nie 
osiągnie połowy osób uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie Członków może odbyć się 
w tzw. „drugim terminie” tego samego dnia 30 min. (trzydzieści minut) później. Uchwały w 
drugim terminie podejmowane są większością głosów bez względu na liczbę osób 
uprawnionych do głosowania, które będą obecne.  
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3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów, chyba, że Statut lub ustawa stawiają 
wymagania kwalifikowane. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków,  
co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed terminem zebrania. 

§ 20 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należą następujące sprawy: 

1. dokonywanie zmian Statutu, 

2. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, 

3. dokonywanie wyboru i odwołania władz Stowarzyszenia, 

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

5. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium 
Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

6. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Komisji 
Rewizyjnej, 

7. nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka Stowarzyszenia, 

8. podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku 
Stowarzyszenia pozostałego po zakończeniu likwidacji, 

9. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia, 

10. podejmowania uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji, spółek lub związków, 

11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 
 

Zarząd 

§ 21 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami 
Członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do nabywania praw i zaciągania 
zobowiązań konieczne jest łączne działanie dwóch członków Zarządu. 

3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków. 

4. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu i 
Wiceprezesa Zarządu. Pozostałym Członkom Zarządu Stowarzyszenia mogą być nadawane 
tytuły: Sekretarza lub Skarbnika. 

5. Wyboru członków Zarządu spośród członków Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia w dwóch głosowaniach tajnych, przy obecności co najmniej  
połowy uprawnionych do głosowania. W pierwszym głosowaniu spośród zgłoszonych 
kandydatur większością oddanych głosów wybierany jest Prezes Zarządu, natomiast  
w kolejnym głosowaniu spośród zgłoszonych kandydatur wybierani są pozostali członkowie 
Zarządu. 

6. Ustala się tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia. Tytuł ten może być 
nadany na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłą 
większością głosów, w głosowaniu jawnym, osobom, które pełniły przez dwie kolejne kadencje 
funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i przyczyniły się istotnie do jego rozwoju. Honorowy 
Prezes jest zapraszany na posiedzenia Zarządu z głosem doradczym. 

§ 22 

Zarząd Stowarzyszenia jest organem właściwym do podejmowania decyzji w następujących 
kwestiach: 

a) wykonywania uchwał Walnych Zebrań Członków, 
b) zwoływania i organizowania Walnych Zebrań Członków, 
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c) określania szczegółowych kierunków działalności Stowarzyszenia w wykonaniu uchwał     
Walnego Zebrania Członków, 

d) uchwalania budżetu Stowarzyszenia i przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych   
Stowarzyszenia, 

e) określania wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich, 
f) bieżącego zarządzania majątkiem Stowarzyszenia, 
g) podejmowania uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego  

i nieruchomego Stowarzyszenia o wartości nie większej niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy    
złotych), 

h) podejmowania uchwał o przyjęciu, wykreśleniu i wykluczeniu członków Stowarzyszenia, 
i) wykonywania innych czynności i zadań, których Statut nie powierza innym władzom 

Stowarzyszenia. 
 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 23 

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialną władzą Stowarzyszenia, odrębną od Zarządu, 
niepodlegającą mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, której celem jest 
sprawowanie kontroli nad prawidłowością działania Stowarzyszenia w zakresie zgodności  
ze Statutem, ustawami i uchwałami Walnego Zebrania Członków. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób, powoływanych przez Walne 
Zebranie Członków spośród tych członków Stowarzyszenia, którzy nie byli skazani 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Tryb i sposób jej działania określa 
regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 

3. Wyboru Komisji Rewizyjnej spośród członków dokonuje Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej  
połowy uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym. 

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
b) składanie sprawozdań, uwag i zaleceń pokontrolnych Walnemu Zebraniu Członków, 
c) wnioskowanie o przyjęcie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i udzielenie absolutorium  

dla ustępującego Zarządu oraz pozbawienie członkostwa honorowego. 
5. Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną 

większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, 
w głosowaniu tajnym, wyłącznie na wniosek grupy co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków 
Stowarzyszenia. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej sprawują swą funkcję społecznie, ewentualnie mogą 
otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określona w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 roku, poz.1222, ze zm.). 

ROZDZIAŁ VI 

Mienie Stowarzyszenia 

§ 24 

1. Majątkiem Stowarzyszenia są wszelkie prawa nabyte przez Stowarzyszenie,  
a w szczególności pochodzące z: 

a) opłat wpisowych,  
b) składek członkowskich, 
c) darowizn, spadków i zapisów, 
d) dotacji, 
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e) ofiarności publicznej, 
f) wpływów z działalności statutowej, 
g) dochodów uzyskiwanych z ruchomości i nieruchomości Stowarzyszenia będących jego 

własnością lub pozostających we władaniu Stowarzyszenia. 
2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia. 
3. Stowarzyszenie nie może przekazywać, oddawać w używanie lub w inny sposób pozwalać na 

wykorzystanie majątku Stowarzyszenia przez swoich członków, członków organów 
Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z którymi osoby te 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, zwanych dalej „ osobami bliskimi”. 

ROZDZIAŁ VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia 

§ 25 

1. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz likwidacji Stowarzyszenia dla swej ważności 
wymagają większości 2/3 (dwóch trzecich) ważnie oddanych głosów, przy obecności  
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwały dotyczące zmiany Statutu i likwidacji 
Stowarzyszenia tylko wówczas, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego 
Zebrania Członków, a do zawiadomień o Walnym Zebraniu Członków załączone zostaną 
projekty uchwał będących przedmiotem głosowania. 

ROZDZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 26 

Stowarzyszenie używa pieczęci, znaku graficznego i logotypu. 

§ 27 

Wszelkie spory pomiędzy Stowarzyszeniem a jego członkami rozpoznawać będzie właściwy 
rzeczowo sąd powszechny w Warszawie. 

 

Warszawa, 23 lutego 2018 r. 

/podpisano przez członków Zarządu Stowarzyszenia/ 


