
STATUT
Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art.  1.  Ogólnopolskie  Forum  Rad  Rodziców  i  Organizacji  Rodzicielskich,  zwane  dalej 
Forum,  jest  obywatelską  płaszczyzną  wymiany  poglądów  i  wypracowywania  stanowisk 
środowisk  rodzicielskich,  uczestniczących  w  demokratyzacji  polskiego  systemu  oświaty 
m. in.  poprzez  działania  w  radach  rodziców,  organizacjach  pozarządowych  i  innych 
strukturach życia publicznego.

Art. 2. Forum działa w oparciu o Konstytucję RP, ustawę o systemie oświaty, ustawę Prawo 
o stowarzyszeniach oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 3. Forum działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art.  4.  Forum  może  używać  wyróżniających  je  znaków  graficznych  według  wzorów 
zatwierdzonych przez Komitet Koordynacyjny, o którym mowa w art. 15 pkt 2.

Rozdział II
Cele i formy działania

Art.  5.  Celem  Forum  jest  budowa  społeczeństwa  obywatelskiego  m.  in.  poprzez 
uspołecznienie i demokratyzację polskich szkół oraz wspieranie prowadzonej na rzecz szkół 
działalności rodziców, rad rodziców i innych organizacji rodzicielskich, a w szczególności: 

1) szeroka  integracja  i  współpraca,  działających  na  polu  oświaty,  środowisk 
rodzicielskich,

2) stworzenie  płaszczyzny  dyskusji  i  wymiany  poglądów  we  wszystkich  sprawach 
dotyczących polskiej szkoły, 

3) wypracowywanie rozwiązań niezbędnych dla rozwoju narodowej edukacji,
4) wyłonienie reprezentacji do kontaktów z Parlamentem RP, Rządem RP i samorządami 

terytorialnymi.

Art. 6. Forum realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1) organizowanie publicznej debaty w sprawach dotyczących polskiego systemu edukacji 
i uczestnictwo w ogólnonarodowej dyskusji poświęconej powyższej tematyce, 

2) prezentowanie  stanowisk,  opinii  i  propozycji  rozwiązań  ustawowych  na  forum 
Parlamentu  RP,  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej,  samorządów  terytorialnych 
i innych organów władzy publicznej,

3) wspieranie i pomoc ekspercką na każdym etapie działań rad rodziców,
4) poradnictwo  prawne  w  zakresie  praw  i  obowiązków  rodziców  oraz  rad  rodziców 

w świetle obowiązujących regulacji ustawowych,



5) upowszechnianie wiedzy w zakresie powoływania, organizacji i funkcjonowania rad 
rodziców.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

Art. 7. Członkami Forum są:

1) rady  rodziców  przedszkoli,  szkół  wszystkich  typów  oraz  placówek  oświatowych, 
powołane zgodnie z art. 53 ustawy o systemie oświaty,

2) rady rodziców szkół niepublicznych i szkół publicznych prowadzonych przez osoby 
prawne  inne  niż  jednostki  samorządu  terytorialnego  lub  przez  osoby  fizyczne, 
działające zgodnie z art. 57 ustawy o systemie oświaty,

3) stowarzyszenia  rodziców  mające  w  statutach  podkreślony  charakter  rodzicielski 
organizacji,

4) fundacje, dla których głównym polem działalności są środowiska rodziców związane 
z systemem oświaty,

5) inne  organizacje  skupiające  rodziców  i  działające  na  rzecz  dzieci objętych 
przedszkolnym i szkolnym systemem edukacji.

Art. 8. W skład Forum mogą wchodzić porozumienia rad rodziców powstałe zgodnie z art. 53 
ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Art. 9. Podmioty, o których mowa w art.7 ust. 1-5 i w art. 8, ubiegając się o członkowstwo 
w Forum, składają do Komitetu Koordynacyjnego Deklarację Członkowską wraz z uchwałą, 
w której została wyrażona wola uczestnictwa w pracach Forum. 

Art.  10.  Przyjęcie  na  członka  Forum  następuje  na  podstawie  uchwały  Komitetu 
Koordynacyjnego.

Art. 11. Członkostwo wygasa na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie,
2) decyzji  Komitetu  Koordynacyjnego,  podjętej  większością  2/3  głosów  jego 

statutowego składu,  na skutek nieprzestrzegania  przez członka Forum postanowień 
niniejszego statutu i uchwał Forum .

Art.  12.  Od  uchwały  o  odmowie  przyjęcia  na  członka  oraz  uchwały  o  wygaśnięciu 
członkostwa w trybie art. 11 pkt 2 zainteresowanemu służy odwołanie do Kongresu, o którym 
mowa w art. 15 pkt 1 w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

Art. 13. Członkom Forum przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze,
2) prawo do korzystania z pomocy Forum,
3) prawo wyrażania swoich opinii i wniosków dotyczących działalności Forum.

Art. 14. Obowiązkiem członków Forum jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami 
i uchwałami Kongresu i Komitetu Koordynacyjnego oraz czynny udział w pracach Forum i 
regularne opłacanie składek członkowskich.



Rozdział IV
Organy Forum

Art. 15. Organami Forum są:

1) Kongres,
2) Komitet Koordynacyjny,
3) Komisja Rewizyjna.

Art.  16.  1.  Kadencja  wszystkich  organów  Forum trwa  4  lata, a  ich  wybór  odbywa  się 
w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów i przejęcie przez nie obowiązków powinno 
nastąpić w terminie do 30 dni od dnia wyboru. Do tego czasu działają organy poprzedniej 
kadencji.

Art.  17.  O  ile  dalsze  postanowienia  Statutu  nie  stanowią  inaczej,  uchwały  wszystkich 
organów Forum zapadają zwykłą większością  głosów przy obecności  co najmniej  połowy 
członków. W przypadku równej liczby głosów, przeprowadza się głosowanie powtórne. Jeśli 
nie przyniesie ono rozstrzygnięcia decyduje głos przewodniczącego obrad.

Kongres 

Art.  18.  1. Kongres jest  zwoływany przez Komitet  Koordynacyjny co najmniej  jeden raz 
w roku szkolnym.

2. W październiku każdego roku odbywa się Kongres sprawozdawczy, na którym Komitet 
Koordynacyjny przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

3.  Co cztery lata  odbywa się Kongres sprawozdawczo – wyborczy, na którym ustępujący 
Komitet Koordynacyjny przedstawia sprawozdanie z działalności za okres mijającej kadencji. 
Na wniosek Komisji Rewizyjnej poddaje się pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium Komitetowi  Koordynacyjnemu  oraz  dokonuje  się  wyboru  nowego Komitetu 
Koordynacyjnego.

4.  Na  pisemny  wniosek  co  najmniej  ¼  ogólnej  liczby  członków  Forum  Komitet 
Koordynacyjny zwołuje Kongres Nadzwyczajny, który odbywa się w ciągu trzech miesięcy 
od złożenia wniosku.

5.  O  miejscu,  terminie  i  porządku  obrad  Kongresu  Komitet  Koordynacyjny  powiadamia 
członków  Forum,  w  formie  przez  nich  ustalonej,  z  co  najmniej  z  miesięcznym 
wyprzedzeniem.

Art.  19.  1.  W Kongresie  biorą udział  przedstawiciele  członków Forum, o których mowa 
w art.7.  Każdy  członek  Forum  może  delegować  na  Kongres  nie  więcej  niż  czterech 
przedstawicieli, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Niezależnie  od  liczby  przedstawicieli  członków Forum biorących  udział  w Kongresie, 
każdy członek Forum dysponuje jednym głosem i w wyborach do Komitetu Koordynacyjnego 
lub do Komisji Rewizyjnej może zgłosić jednego kandydata.



3. W Kongresie mogą uczestniczyć zaproszeni przez Komitet Koordynacyjny goście.

Art. 20.  Kongres jest władny do podejmowania uchwał przy obecności przedstawicieli  co 
najmniej połowy członków Forum.

Art. 21. Kongres obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Art. 22. Do kompetencji Kongresu należy:

1) ustalanie głównych kierunków działania Forum na okres kadencji,
2) wybór i odwoływanie członków Komitetu Koordynacyjnego i Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie sprawozdań Komitetu Koordynacyjnego oraz Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie  lub  odmowa  udzielenia absolutorium  ustępującemu  Komitetowi 

Koordynacyjnemu,
5) uchwalanie Statutu Forum i jego zmian,
6) podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich,
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Komitetu Koordynacyjnego.

Komitet Koordynacyjny

Art.  23.  1.  Komitet  Koordynacyjny  wybierany  jest  przez  Kongres  w głosowaniu  tajnym 
spośród  przedstawicieli  członków  Forum,  o  których  mowa  w  art.  7,  uczestniczących 
w Kongresie z prawem głosu i składa się z 5-17 członków.

2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komitet Koordynacyjny wybiera ze swego grona:

1) przewodniczącego Komitetu Koordynacyjnego (funkcja przewodniczącego Komitetu 
Koordynacyjnego jest sprawowana przez osobę wybraną na pierwszym posiedzeniu 
Komitetu jeden rok, a następnie przez wiceprzewodniczących, zgodnie z kolejnością 
ustaloną przez Komitet Koordynacyjny),

2) 1-3 wiceprzewodniczących,
3) skarbnika,
4) sekretarza.

3. Komitet Koordynacyjny pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

Art. 24. 1. Komitet Koordynacyjny kieruje działalnością Forum i odpowiada za swoją pracę 
przed Kongresem.

2. Do zakresu działań Komitetu Koordynacyjnego należy:

1) realizacja kierunków działalności Forum wytyczonych przez Kongres,
2) reprezentowanie Forum na zewnątrz,
3) powoływanie  i  rozwiązywanie  komisji  i  zespołów  w  celu  wykonywania  zadań 

statutowych,
4) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
5) zarządzanie  majątkiem  Forum  i  dysponowanie  jego  funduszami,  opracowywanie 

preliminarzy i sprawozdań finansowych
6) zapewnienie  administracyjno-organizacyjnych  warunków  działalności  Komisji 

Rewizyjnej,
7) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń Kongresu,



8) składanie sprawozdań ze swojej działalności Kongresowi.

Art. 25. Posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz na kwartał.

Komisja Rewizyjna

Art. 26. 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Kongres w głosowaniu tajnym spośród 
przedstawicieli  członków Forum,  o  których mowa w art.  7,  uczestniczących  w Kongresie 
z prawem głosu i składa się z 3-5 członków.

2.  Na  swoim  pierwszym  posiedzeniu  Komisja  Rewizyjna  wybiera  ze  swego  grona 
przewodniczącego i sekretarza.

3.  Szczegółowy  tryb  i  formy działania  Komisji  Rewizyjnej  określa  uchwalony  przez  nią 
regulamin.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach Forum.

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) pozostające  z  członkami  Komitetu  Koordynacyjnego  w  stosunku  pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

Art. 27.  1. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Forum i odpowiada za 
swoją działalność przed Kongresem.

2. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie  co  najmniej  raz  do  roku  całokształtu  działalności  statutowej 
i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Forum przepisami,

2) kontrola pracy Komitetu Koordynacyjnego,
3) przedstawianie  Komitetowi  Koordynacyjnemu  wniosków  z  przeprowadzonych 

kontroli  i  żądanie  od  kontrolowanych  sprawozdania  z  realizacji  wniosków 
pokontrolnych,

4) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Kongresowi Forum,
5) wnioskowanie  o  udzielenie  absolutorium  dla  ustępującego  Komitetu 

Koordynacyjnego,
6) przeprowadzanie  innych  działań  kontrolno-sprawozdawczych  zleconych  przez 

Kongres Forum.

Art. 28.  1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Komitetu Koordynacyjnego 
składania wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

2.  Po  zakończeniu  kontroli  Komisja  Rewizyjna  sporządza  protokół  zawierający  ustalenia 
kontroli  i  przekazuje  go  kontrolowanemu.  W przypadku zawarcia  w protokole  wniosków 
pokontrolnych, kontrolowany, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokółu, 
przedstawia  Komisji  Rewizyjnej  informację  o  swoim  stanowisku  wobec  ustalonych 
wniosków.



3.  Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  mogą  brać  udział  w  posiedzeniach  Komitetu 
Koordynacyjnego z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek i fundusze

Art. 29. Majątek Forum powstaje z:

1) składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów, spadków i dotacji,
3)  innych źródeł.

Art. 30. Wysokość składek członkowskich określa podjęta przez Kongres uchwała. 

Art. 31. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

Art.  32.  Nowi  członkowie  wpłacają  składki  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  otrzymania 
powiadomienia o przyjęciu na członka.

Art.  33. Rok  obrotowy  rozpoczyna  się  w  dniu  1  września  i  kończy  31  sierpnia  roku 
następnego.

Art. 34. W imieniu Forum dokumenty związane ze zobowiązaniami finansowymi podpisują 
dwie  osoby:  przewodniczący  Komitetu  Koordynacyjnego  lub  wyznaczony 
wiceprzewodniczący oraz skarbnik lub sekretarz. Pozostałe dokumenty podpisują członkowie 
Komitetu  Koordynacyjnego zgodnie  z  podziałem obowiązków wynikających  z regulaminu 
Komitetu Koordynacyjnego.


