
Statut   
Stowarzyszenia TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju 

 
 
 

Preambuła 
 
W celu budowania wokół TDJ S.A. społeczności opartej na wartościach, takich jak: szacunek 
do ludzi, wiarygodność, lojalność, odpowiedzialność i wiara, 
 
będąc świadomymi, że upowszechnianie powyższych wartości szczególnie wśród młodych 
ludzi, winno iść w parze z uzyskaniem przez nich wykształcenia na możliwie najwyższym 
poziomie oraz jak najlepszym praktycznym przygotowaniem do przyszłej pracy zawodowej,  
 
a także mając na celu wspieranie innych podmiotów i osób, wyznających powyższe wartości               
i pracujących na rzecz ich upowszechnienia; 
 
uznając przy tym, że powyższe cele można najpełniej osiągnąć jedynie poprzez aktywne 
działanie podmiotu będącego dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, które 
swoim aktywnym działaniem chcą przyczynić się do upowszechniania powyższych wartości i tym 
samym do budowania wokół TDJ S.A. opartej na nich społeczności, 
 
my niżej podpisani, postanawiamy powołać do życia Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie 
TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju i niniejszym przyjmujemy jego statut o treści jak poniżej: 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Stowarzyszenie TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 
z 2001 r., nr 79, poz. 855 - t.j. z późniejszymi zmianami).      
 

§ 2 
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą 

wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów 

statutowych na rzecz pracowników, ich rodzin i przyjaciół TDJ S.A., a także na rzecz 
spółek wchodzących w skład Grupy TDJ, tworzących Społeczność TDJ. 

3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 
4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

§ 3 
 

Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony. 
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§ 4 

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem 
tamtejszego prawa. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice. 

 
§ 5 

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: 
1) prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej, ukierunkowanej na pomoc 

dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym uczącym się (zwanymi dalej także 
„Beneficjentami Pomocy”), poprzez zapewnienie im warunków duchowego, 
psychicznego, intelektualnego i fizycznego rozwoju,  

2) inicjowanie i realizacja programów na rzecz Beneficjentów Pomocy, ukierunkowanych 
w szczególności na wzrost poziomu  ich wykształcenia oraz rozwój zainteresowań, 

3) prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; 
4) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój spółek wchodzących w skład Grupy 

TDJ; 
5) pomoc w przygotowaniu do podjęcia i utrzymania zatrudnienia młodzieży i osób 

dorosłych uczących się, ze szczególnym zaangażowaniem w zakresie problemu 
negowania wartości pracy i wykształcenia  w środowiskach młodzieżowych; 

6) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych 
w praktyce gospodarczej; 

7) wspieranie Parafii, kościelnych osób prawnych, organizacji religijnych i zakonów w 
realizacji szeroko rozumianych celów kultu religijnego; 

8) prowadzenie działalności związanej z ochroną dóbr kultury oraz obiektów kultu 
religijnego; 

9) prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w zakresie ustalonym w pkt. 1 - 8  powyżej. 

 
§ 6 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
 

1) organizację systemu wsparcia finansowego i rzeczowego dla działań służących pomocy w 
rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych uczących się, w tym pozyskiwanie środków na 
fundowanie stypendiów w kraju i za granicą na poziomie szkoły średniej, studiów wyższych 
i studiów podyplomowych ( w tym również MBA), umożliwiających Beneficjentom 
Pomocy uczęszczanie do szkół i uczelni o najwyższym poziomie, organizację i 
uczestniczenie w zajęciach uzupełniających oraz rozwijanie własnych przedsięwzięć i  
zainteresowań; 

2) organizowanie kursów, kolonii, imprez kulturalnych dla Beneficjentów Pomocy, a 
także praktyk i wszelkiego rodzaju programów służących doskonaleniu zawodowemu 
Beneficjentów Pomocy; 

3) organizacja i przeprowadzanie imprez, zbiórek i innych akcji dla pozyskiwania środków na 
realizację celów statutowych; 

4) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej związanej z realizacją 
celów statutowych; 
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5) organizację systemu praktyk zawodowych, w szczególności w spółkach wchodzących 
w skład Grupy TDJ, umożliwiających pozyskanie przez te spółki wykwalifikowanych 
pracowników,  

6) publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.), 
związanych z realizacją celów statutowych; 

7) współpracę z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej a 
także organizacjami pozarządowymi, inicjatywami społecznymi, szkołami i 
uczelniami w kraju i za granicą, jak również z osobami zaangażowanymi w działania 
społeczne oraz podmiotami biznesowymi w zakresie związanym z realizacją celów 
statutowych jak również wspierania powyższych podmiotów w zakresie dotyczącym 
realizacji celów statutowych; 

8) budowę, przebudowę, rozbudowę, remonty oraz wyposażenie obiektów pełniących 
funkcje edukacyjne, oświatowe i sportowe, jak również obiektów kultu religijnego; 

9) inicjowanie i realizacja programów wspomagających rozwój techniki, wynalazczości                    
i innowacyjności oraz polegających na rozpowszechnianiu i wdrażaniu nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

10) udzielanie darowizn oraz pożyczek pieniężnych w zakresie związanym z realizacją 
celów statutowych.  

 
 

II. Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia 
 
 

§ 7 
 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z zastrzeżeniem ust. 3. 
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

a) członków zwyczajnych,  
b) członków wspierających.  

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  
 

 
§ 8 

 
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, krajowe i zagraniczne, 
niezależnie od miejsca ich zamieszkania, które akceptują i pragną wspierać cele 
Stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w jego działalności, a zostaną przyjęte w poczet 
członków uchwałą Zarządu, za rekomendacją co najmniej 2 założycieli Stowarzyszenia. 
 

§ 9 
 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna krajowa lub 
zagraniczna, niezależnie od miejsca jej zamieszkania, bądź osoba prawna krajowa lub 
zagraniczna, niezależnie od miejsca siedziby, deklarująca pomoc finansową, rzeczową 
lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która zostanie zaproszona przez co 
najmniej 2 założycieli Stowarzyszenia do przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze 
członka wspierającego. Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia 
następuje uchwałą Zarządu.  

2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu 
Członków z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego oraz bez 
prawa do głosowania. 
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§ 10 
 

Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba, która spełnia warunki określone w § 8 lub 9 statutu 
oraz złożyła stosowną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.  
 

§ 11 
 

Założyciele Stowarzyszenia są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. 
 

§ 12 
 

1. Każdy członek zwyczajny ma prawo być wybieranym do Zarządu. 
2. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w wyborach członków Zarządu 

Stowarzyszenia.  
 

§ 13 
 

1.  Członek Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia. 
2.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków, jednakże 

do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 
 

§ 14 
 

Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia, 
opłacanie składek oraz przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 
 

§ 15 
 

Utrata członkostwa następuje poprzez śmierć członka lub utraty osobowości prawnej przez 
członka wspierającego,  dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia, co winno zostać 
zdeklarowane na piśmie i doręczone Zarządowi, a także przez wykluczenie ze Stowarzyszenia 
uchwałą Zarządu z powodu: 

a) nieprzestrzegania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, 
b) niepłacenia składek przez okres jednego roku, 
c) działania na szkodę Stowarzyszenia. 

lub przez wykluczenie ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego  Zebrania Członków podjętej 
większością co najmniej 2/3 pozostałych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
 

III. Władze Stowarzyszenia. 
 

§ 16 
 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 
 

§ 17 
 

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
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§ 18 
 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy: 
a) uchwalanie zmian statutu, 
b) określanie długoterminowej strategii działania Stowarzyszenia, 
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,  
d) udzielenie absolutorium z wykonywanych obowiązków, 
a) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, a także w sprawie 

przystąpienia do związku stowarzyszeń lub innej organizacji, 
b) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd 

Stowarzyszenia lub 1/3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia. 
 

§ 19 
 

1. Walne Zebranie Członków może działać jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich 
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.  

3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na 
wniosek co najmniej 1/3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów 
oddanych, jeżeli statut nie stanowi inaczej.  

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków co do zmiany statutu Stowarzyszenia, 
rozwiązania Stowarzyszenia oraz wykluczenia członka Stowarzyszenia zapadają 
większością 2/3 głosów wszystkich członków zwyczajnych. 

6. Walne Zebranie Członków (zwyczajne i nadzwyczajne) może także podejmować 
uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. O zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym 
decyduje Zarząd z własnej  inicjatywy albo na wniosek co najmniej jednego zwyczajnego 
członka Stowarzyszenia. 

 
§ 20 

 
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. 
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu, 

wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat w głosowaniu tajnym. 
3. W przypadku utraty członkostwa w stowarzyszeniu osoby będącej członkiem Zarządu lub 

odwołania jej z pełnionej funkcji, Walne Zgromadzenie Członków może przeprowadzić 
wybory uzupełniające i wybrać do składu Zarządu brakującego członka Zarządu. Kadencja 
członka Zarządu, który został wybrany w wyborach uzupełniających kończy się razem z 
kadencją pozostałych członków Zarządu. Do czasu uzupełnienia składu Zarządu wszelkie 
czynności podejmowane przez Zarząd w niepełnym składzie są skuteczne i wiążące. 

4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zebranie Członków 
bez podawania przyczyn. 

 
§ 21 

 
Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym w 
szczególności: 
a) reprezentacja Stowarzyszenia na wobec osób trzecich oraz zaciąganie zobowiązań 

finansowych, 
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b) podejmowanie decyzji związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością 
gospodarczą, 

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia 
d) ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich, 
e) zatrudnianie pracowników, 
f) ustanawianie pełnomocników, 
g) wszelkie inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia. 
 

§ 22 
 

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu 
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. W przypadku 
Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia 
uprawniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie. 

2. Pełnomocnik Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie w granicach udzielonego mu 
pełnomocnictwa. 

3. Do zawierania i rozwiązywania z członkiem Zarządu umowy o pracę upoważniony jest 
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.  

4. Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu nie uchybia jego uprawnieniom 
wynikającym z pełnionej w stowarzyszeniu funkcji. 
 

§ 23 
 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób, w tym Przewodniczącego. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Zarządu, 
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz 

zebrania Zarządu, 
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

 
 

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia. 

§ 24 

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej                    
w sposób przewidziany przepisami prawa, tj.: 

a) ze składek członkowskich, 
b) z darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń 

majątkowych poczynionych na rzecz Stowarzyszenia, 
c) z praw majątkowych oraz dochodów z tych praw, 
d) z dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz 

Stowarzyszenia, 
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd. 
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.   
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V. Postanowienia końcowe 
 

§ 25 
 

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może zostać podjęta przez Walne Zebranie 
Członków większością 2/3 głosów wszystkich członków. W przypadku podjęcia uchwały                             
o rozwiązaniu Stowarzyszenia przeprowadzona zostanie jego likwidacja. 

2. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Zarząd lub wskazane przez niego osoby. 
3. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia zostanie przekazany na cele określone                

w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji. 
 

§ 26 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, 
poz. 855 - t.j. z późniejszymi zmianami).      
 

Podpisy Członków Założycieli: 
 

1 Tomasz Domogała  

2 Karolina Domogała  

3 Czesław Kisiel  

4 Renata Kisiel  

5 Grzegorz Morawiec  

6 Karolina Morawiec  

7 Waldemar Łaski  

8 Wojciech Gelner  

9 Beata Zawiszowska  

10 Maciej Wójcik  

11 Weronika Łukaszczyk  

12 Janusz Łukaszczyk  

13 Paweł Cieślak  

14 Mirosław Bendzera  

15 Jan Poświata  

16 Maria Gawlak – Socka  

17 Stanisław Gawlak - Socka  



 


