STATUT
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze”
Opracowany na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia
7 kwietnia 1989 r Dz.U.nr 20 poz.104 z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych aktami prawnymi zawartymi w Dz.U. nr 23 z 1989r
poz.126; Dz.U. nr 14 z 1990 r. poz. 86; Dz.U. nr 87 z 1990 r. poz. 507 oraz
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie – Dz.U. nr 96, poz. 873.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Pojezierze” i dalej w niniejszym statucie zwane jest „Stowarzyszeniem”.
§2
1. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość
prawną.
2. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej i okrągłej z pełną nazwą
Stowarzyszenia.
3. Emblemat zatwierdza Zjazd Stowarzyszenia na wniosek Zarządu
Głównego.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym.
5. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe
i nadawać je osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym
w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Ustanawianie wyróżnień i odznak o których mowa w ust.5 oraz ich
nadawanie należy do kompetencji Zarządu Głównego.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Warmii, Mazur i Powiśla.
3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych,
Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami
kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
4. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne
służące realizacji celów Stowarzyszenia zgodnie z zasadami
przewidzianymi w niniejszym statucie.

1

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i środki działania
§4
Celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu,
lokalnych tradycji, kształtowanie i utrwalanie tożsamości regionalnej oraz
upowszechnianie wiedzy o regionie, niesienie pomocy społecznej osobom
w podeszłym wieku zasłużonym dla Stowarzyszenia.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. rozbudzanie umiłowania regionu;
2. popularyzowanie historyczno-kulturalnej spuścizny regionu oraz jego
walorów turystycznych;
3. promowanie i wspieranie twórczości regionalnej, profesjonalnej
i amatorskiej;
4. wspieranie
i
popularyzowanie
inicjatyw
kulturotwórczych,
ekologicznych;
5. wydawanie pism i publikacji o charakterze kulturalnym, literackim,
naukowym, informacyjnym, ekologicznym;
6. organizowanie działań i imprez kulturalnych, turystycznych,
charytatywnych,
popularno-naukowych
do
realizacji
celów
statutowych;
7. współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych celach
statutowych, w tym również zagranicznymi;
8. tworzenie i prowadzenie własnych instytucji i placówek kulturalnych,
placówek pomocy społecznej dla
osób w podeszłym wieku
zasłużonych dla Stowarzyszenia;
9. niesienie pomocy merytorycznej i w miarę możliwości materialnej
innym organizacjom w inicjowaniu i organizowaniu życia
kulturalnego;
10. współpracę z członkami wspierającymi i honorowymi;
11. gromadzenie własnych środków finansowych poprzez działalność
gospodarczą.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki
§6
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia:
1) mogą być osoby pełnoletnie, niepozbawione zdolności do działań
prawnych oraz
posiadające pełnię praw obywatelskich
i honorowych – obywatele polscy i cudzoziemscy mający stałe
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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które popierają cele Stowarzyszenia i deklarują czynne
uczestnictwo w ich realizacji;
2) osoby poniżej 18. roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia
według zasad określonych w „Prawie o stowarzyszeniach”.
3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne
i prawne, które swą działalnością lub wkładem materialnym w granicach
obowiązujących
przepisów,
przyczynią
się
do
realizacji
celów
Stowarzyszenia.
4. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne,
które mają szczególne zasługi w dziedzinie społecznego i kulturalnego życia
regionu.
§7
1. O przyjęcie osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
decyduje Zarząd Oddziału w formie uchwały, na podstawie pisemnej
deklaracji kandydata.
2. Od
odmowy
przyjęcia
w
poczet
członków
zwyczajnych
zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu
Głównego, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na
podstawie pisemnej deklaracji.
4. Członkostwo honorowe osobom fizycznym nadaje Zjazd Delegatów,
na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.
§8
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) prawo posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki
Stowarzyszenia,
3) prawo uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
4) prawo wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma prawo:
1) uczestniczenia z głosem doradczym w Zebraniach Oddziałów oraz
w Zjeździe Stowarzyszenia,
2) składania zastrzeżeń w formie pisemnej do decyzji władz
Stowarzyszenia odnośnie sposobu wykorzystania składników majątku
pochodzących z dotacji lub darowizny tego członka,
3) udziału w komisji likwidacyjnej w przypadku rozwiązania
Stowarzyszenia,
4) korzystania ze wsparcia swych poczynań i inicjatyw ze strony
organów Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, a ponadto:
a) prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem
doradczym na wszystkich szczeblach,
b) prawo noszenia Honorowej Odznaki Stowarzyszenia.
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§9
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
4) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między
członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
5) regularnie płacić składki członkowskie.
2. Opłacanie składek członkowskich przez członków honorowych jest
dobrowolne.
3. Praca członków zwyczajnych na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana
honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę lub zlecenia.
4. Za szczególnie duży wkład pracy, w którym mowa w ust. 3 członkom
Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki, wyróżnienia.
§ 10
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje przez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,
2) skreślenie z listy członków,
3) wykluczenie.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
1) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego
upomnienia z opłatą składek za okres dwóch lat,
2) śmierci członka.
3.1) Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje
zebranie Oddziału.
3) Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia członków władz
naczelnych dokonuje Zjazd Stowarzyszenia.
4) Między Zjazdami zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia
w stosunku do członków władz naczelnych dokonuje Zarząd Główny.
4. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd
Oddziału lub Zarząd Główny w następujących przypadkach:
1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem;
2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka
Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia;
3) pozbawienia praw publicznych orzeczonych prawomocnym
wyrokiem Sądu Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Przed podjęciem uchwały w sprawie skreślenia z listy członków należy
umożliwić członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na
posiedzeniu Zarządu.
6. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka wspierającego podejmuje
Zarząd Główny.
7. Każdemu członkowi przysługuje prawo:
1) odwołania się od podjętej uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu
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a) do Zarządu Głównego, gdy uchwała zapadła na szczeblu
Oddziału;
b) do Zjazdu Stowarzyszenia, gdy uchwałę podjął Zarząd Główny;
2) odwołanie musi być złożone drogą służbową w ciągu 30 dni licząc od
dnia podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna i zasady działania
Stowarzyszenia
§ 11
Struktura Stowarzyszenia
1. Władze naczelne Stowarzyszenia:
1) Zjazd Stowarzyszenia,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna.
2.Oddziały terenowe i środowiskowe, których władzami są:
1) Walne Zebranie Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
3. Instytucje i agendy Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający.
§ 12
Zasady wewnątrzorganizacyjne
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia swoje funkcje pełnią osobiście i nie
mogą swych pełnomocnictw przekazywać innym osobom.
3. Członkowie władz Stowarzyszenia nie mogą pełnić żadnych funkcji
w zarządach spółek i spółdzielni w których Stowarzyszenie posiada udziały,
jak również pozostawiać w stosunku pracy na etacie w Biurze
Stowarzyszenia
3a.Członkiem komisji rewizyjnych nie może być osoba skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3b.Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być członkami zarządu ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia.
3c.Członkowie komisji rewizyjnych mogą otrzymywać z tytułu pełnienia
funkcji w komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie
w wysokości nie wyższej niż określone w art. 20 pkt. 6 „c” ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie –
Dz.U.nr 96, poz.873.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą być członkami innych władz
Stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnych mogą brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach zarządu danego szczebla.
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6. W razie wygaśnięcia mandatu członka organu władzy Stowarzyszenia
organ ten może dokooptować do swego składu innego członka nie
przekraczając jednak liczby członków uchwalonej na zebraniu Oddziału lub
na Zjeździe Stowarzyszenia.
7. Liczba dokooptowanych członków danego organu nie może przekroczyć
1/3 jego składu ustalonego.
8. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania za wyjątkiem
uchwał Zjazdu Stowarzyszenia w sprawie zmian w Statucie oraz w sprawie
rozwiązania Stowarzyszenia, gdzie wymagane jest 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
9. Władze wyższego szczebla mogą uchylić uchwałę niższego szczebla
w przypadku, gdy uchwała dana jest sprzeczna z prawem lub Statutem
Stowarzyszenia.
10. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.
11. Wszystkie władze Stowarzyszenia konstytuują się bezpośrednio po
wyborze.
12. Nowo wybrane władze rozpoczynają pełnienie swoich funkcji z chwilą
przejęcia obowiązków od władz ustępujących.
13. Władze ustępujące zobowiązane są przekazać dokumenty
Stowarzyszenia, sprawy w toku i obowiązki funkcyjne władzom nowo
wybranym w terminie 14 dni od daty wyborów.
14. Odwołanie członka naczelnych władz Stowarzyszenia lub Oddziału
z pełnienia funkcji może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony na
piśmie w trybie ustalonym dla wyboru na daną funkcję.
15. Dopuszcza się możliwość odbycia Zjazdu Stowarzyszenia oraz zebrania
Oddziału w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
16.1) Wewnętrzną organizację władz Stowarzyszenia i wyodrębnionych
jednostek organizacyjnych określają ich regulaminy wewnętrzne.
2) Regulaminy, o których mowa wyżej, podlegają zatwierdzeniu przez
Zarząd Główny i nabywają moc prawną z dniem zatwierdzenia.
17. Wyboru Delegatów na Zjazd Stowarzyszenia w czteroletniej kadencji
dokonuje w głosowaniu tajnym Zebranie Oddziału wg limitu – na każdych
dziesięciu członków zwyczajnych jeden Delegat z prawem do kolejnego
mandatu za następną rozpoczętą dziesiątkę.
18. Członkowie Zarządu Głównego i członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej
są wybierani na okres kadencji, lecz Zjazd Nadzwyczajny może odwołać
członków tych władz przed terminem i powołać w to miejsce nowych
członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej na czas do
odbycia Zjazdu Zwyczajnego.
19. Biurem Stowarzyszenia kieruje osoba zatrudniona przez Prezydium
Zarządu Głównego. Prowadzenie Biura Stowarzyszenia, Prezydium Zarządu
może powierzyć osobie fizycznej lub prawnej na zasadach uzgodnionych
przez strony.
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20. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne
działanie dwóch członków Prezydium z tym wszakże wyjątkiem, że
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w sprawach niezastrzeżonych
dla Prezydium pełni Prezes Zarządu Głównego lub inny członek Prezydium
upoważniony przez Zarząd Główny.
21. Pisma i dokumenty Stowarzyszenia podpisuje Prezes, a w razie jego
nieobecności – wiceprezes.
22. Dokumenty dotyczące decyzji majątkowych i zobowiązań finansowych
przekraczających zakres zwykłego zarządu podpisują Prezes i Skarbnik.
23. W przypadku nieobecności lub wakatu na stanowisku Prezesa
i Skarbnika, Zarząd Główny Stowarzyszenia może upoważnić innych
członków Zarządu do podpisywania określonych dokumentów.
24. Dokumenty finansowe dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia
podpisuje Skarbnik lub Główny Księgowy i Prezes albo upoważniony członek
Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
25. Członkowie władz Stowarzyszenia, którzy na wniosek Głównej Komisji
Rewizyjnej nie otrzymają absolutorium, nie mogą kandydować w wyborach
do władz przez okres następnej kadencji.
26. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń
zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
27. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz
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.
28. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz
członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
29. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach
towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich bliscy.
Rozdział V
Władze Stowarzyszenia
A. Zjazd Stowarzyszenia
§ 13
1.Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zjazd Stowarzyszenia może być:
1) walny – jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie
przekracza stu osób;
2) delegatów – jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia
przekracza sto.
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3. Zjazd Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny co najmniej na 30 dni
przed jego odbyciem w terminie umożliwiającym przedstawienie bilansu
finansowego.
4.Zjazdy mogą być:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.
5. Porządek obrad Zjazdu Stowarzyszenia ustala organ lub osoby
upoważnione do żądania zwołania takiego Zjazdu.
§ 14
1. Zwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia odbywa się
co cztery lata w końcu kadencji.
2. W połowie kadencji odbywa się sprawozdawczy Zjazd Stowarzyszenia.
3. Zjazd Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny w terminie umożliwiającym
przedstawienie bilansu finansowego.
§ 15
1. Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny.
1) z własnej inicjatywy przy bezwzględnej większości głosów
statutowego składu Zarządu Głównego,
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek pisemny połowy delegatów reprezentujących co najmniej
2/3 Oddziałów.
§ 16
1. W Zjeździe Stowarzyszenia udział biorą:
1) Posiadający uprawnienia do głosowania podejmowanych uchwał oraz
czynne i bierne prawo wyborcze:
a)
delegaci wybrani przez zebrania Oddziałów,
b)
prezesi Oddziałów;
2) Posiadający głos doradczy:
a)
członkowie ustępującego Zarządu Głównego,
b)
członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c)
Delegaci członków wspierających,
d)
członkowie Honorowi,
e)
zaproszeni goście.
§ 17
Zjazd Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Głównego
wybiera Przewodniczącego (Przewodniczących) i Prezydium.
§ 18
1. Do kompetencji Zjazdu Stowarzyszenia należy:
1) wysłuchiwanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego
z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji,
2) wysłuchanie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności
Stowarzyszenia zwłaszcza finansowej,
3) udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
4) uchwalanie ogólnego programu działalności Stowarzyszenia,
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

wybieranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
wybieranie Głównej Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian,
nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
powoływanie Komisji Likwidacyjnej,
decydowanie
o
przeznaczeniu
majątku
rozwiązanego
Stowarzyszenia,
tworzenie
i
rozwiązywanie
wyodrębnionych
jednostek
organizacyjnych i agend Stowarzyszenia,
podejmowanie
uchwał
dotyczących
nabywania,
obciążania
i zbywania nieruchomości,
rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej i wniosków zgłoszonych przez Delegatów,
rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego.
podejmowanie uchwał w innych sprawach , niezastrzeżonych do
kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia.

B. Zarząd Główny
§ 19
1. Zarząd Główny w okresie między Zjazdami jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia.
2. Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes przy pomocy Prezydium.
3. Zarząd Główny składa się z Prezesów Oddziałów oraz członków
wybieranych na Zjeździe Stowarzyszenia w liczbie od 5 do 9 osób spośród
Delegatów.
4. Zarząd Główny ze swego składu wyłania 5-osobowe Prezydium
w składzie:
1) Prezesa,
2) dwóch Wiceprezesów,
3) Sekretarza,
4) Skarbnika.
5. Zarząd Główny może powoływać:
1) komisje problemowe stałe lub doraźne jako organy doradcze,
2) komisje o których mowa wyżej ulegają rozwiązaniu wraz z upływem
kadencji Zarządu Głównego.
6. Zarząd Główny Stowarzyszenia dokonuje podziału między swych
członków czynności niewymagających kolektywnego działania.
§ 20
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy
w szczególności:
1) realizacja uchwalonego przez Zjazd programu Stowarzyszenia oraz
innych uchwał Zjazdu;
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego
majątkiem,
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3) kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia
oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach
z udziałem Stowarzyszenia jak również praw fundatora w fundacjach
z udziałem Stowarzyszenia;
4) określanie wysokości wpisowego i rocznej składki członkowskiej;
5) rozporządzanie
majątkiem
Stowarzyszenia
w
granicach
niezastrzeżonych dla Zjazdu Stowarzyszenia;
6) przyznawanie Honorowej Odznaki Stowarzyszenia;
7) podejmowanie decyzji o tworzeniu, połączeniu względnie rozwiązaniu
Oddziałów;
8) zatwierdzanie rocznych planów programowych i finansowych
Stowarzyszenia oraz wyodrębnionych jednostek organizacyjnych;
9) zatwierdzanie Statutów jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia
oraz regulaminu organizacyjnego Zarządu Głównego i Biura
Stowarzyszenia;
10)określanie przeznaczenia funduszy podziału pomiędzy Oddziały
i wyodrębnione jednostki organizacyjne;
11)wybór przedstawicieli Stowarzyszenia do organów nadzorczych
spółek, i spółdzielni, w których Stowarzyszenie posiada udziały oraz
do reprezentowania w fundacjach, w których Stowarzyszenie jest
fundatorem;
12)powoływanie na wniosek Prezydium dyrektora Biura Stowarzyszenia,
Głównego
Księgowego
i
kierowników
innych
jednostek
organizacyjnych z zastrzeżeniem § 12 ust.3 lub wybór podmiotu,
któremu zostanie powierzone prowadzenie Biura na podstawie
umowy zlecenia,
13)rozpatrywanie:
a) sprawozdań i wniosków Oddziałów Stowarzyszenia Prezydium
Zarządu Głównego i innych jednostek organizacyjnych;
b)zastrzeżeń członków wspierających i innych sponsorów
w zakresie określonym w § 8 ust.2 pkt.2;
14)podejmowanie uchwał o współpracy, członkostwie lub uczestniczenie
w innych organizacjach krajowych i zagranicznych zgodnie z § 5
pkt.7;
15)uchylanie sprzecznych ze Statutem lub Prawem uchwał podjętych
przez władze niższego szczebla.
2. Zarząd Główny odbywa posiedzenia co najmniej jeden raz w kwartale.
3. Zarząd Główny ma prawo nabywać nieruchomości na rzecz
Stowarzyszenia.
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§ 21
C. Prezydium Zarządu Głównego
1. Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest organem
wykonawczym, który kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je
na zewnątrz.
2. Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia zbiera się w ustalonych
przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych
decyzji, lecz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
3. Prezydium wykonuje swe czynności za pomocą Biura Stowarzyszenia.
4. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:
1) wykonywanie uchwał:
a) Zjazdu Stowarzyszenia,
b) Zarządu Głównego;
2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach zwykłego
zarządu;
3) oddawanie w odpłatne użytkowanie – najem lub dzierżawę majątku
Stowarzyszenia na okres nieprzekraczający trzech lat;
4) wnioskowanie do Zarządu Głównego o zatrudnienie lub zwolnienie
Dyrektora Biura i Głównego Księgowego oraz o nawiązanie lub
rozwiązanie umowy zlecenia na prowadzenie Biura;
5) określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób
zatrudnionych w Biurze Stowarzyszenia lub treści zawieranej na
prowadzenie Biura umowy;
6) przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządu Głównego
Stowarzyszenia;
7) zawieszanie sprzecznych z prawem lub Statutem uchwał władz
Oddziałów do czasu ich rozpatrzenia przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia;
8) powoływanie w przypadkach nagłych, pełniących obowiązki Dyrektora
Biura i Głównego Księgowego, a także kierowników i głównych
księgowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia na czas nie
dłuższy niż trzy miesiące.
5. Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia może udzielać osobom
kierującym pracą:
a) Biura Stowarzyszenia,
b) innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia stałych
pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia
w granicach zwykłego zarządu.
6. Prezydium zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na posiedzenie
plenarne i proponuje porządek dzienny.
7. Szczegółowe zasady działania Prezydium określa regulamin uchwalony
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
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D. Główna Komisja Rewizyjna
§ 22
1. Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym
Stowarzyszenia.
2. Główną Komisję Rewizyjną wybiera się spośród Delegatów na Zjazd.
3. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, spośród których
wybiera się Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie
regulamin.
§ 23
1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola Stowarzyszenia, jego organów i wydzielonych jednostek
organizacyjnych w zakresie gospodarki finansowej i zgodności
prowadzonej działalności ze Statutem i regulaminami wewnętrznymi
co najmniej jeden raz w roku;
2) kontrola Oddziałów Stowarzyszenia nieposiadających własnych
Komisji Rewizyjnych w zakresie jak w pkt.1);
3) nadzór nad pracą Komisji Rewizyjnych w Oddziałach Stowarzyszenia;
4) składanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli Zarządowi
Głównemu i Zjazdowi Stowarzyszenia oraz zebraniu członków
Oddziału w przypadku określonym w pkt.2);
5) wnioskowanie na Zjeździe Stowarzyszenia w sprawie udzielania
absolutorium Zarządowi Głównemu;
6) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie
nadzwyczajnego Zjazdu Stowarzyszenia – w przypadkach
szczególnej wagi;
7) występowanie z wnioskiem do Zarządu Oddziału w którym
prowadzono kontrolę, o zwołanie zebrania członków Oddziału;
8) a) kwestionowanie uchwał Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu
Głównego Stowarzyszenia w przypadku, gdy są one sprzeczne
z interesami Stowarzyszenia lub mu w jakiś sposób zagrażają;
b)
uchwały
zakwestionowane
muszą
być
ponownie
przeanalizowane i zaakceptowane kwalifikowaną większością
głosów na posiedzeniu Zarządu Głównego.
2. Główna Komisja Rewizyjna w pełnieniu swoich funkcji ma prawo
posługiwać się ekspertami z zewnątrz.

Rozdział VI
Oddziały Stowarzyszenia
§ 24
1.
Oddziały
są
podstawowymi
jednostkami
organizacyjnymi
Stowarzyszenia tworzonymi przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej
dziesięciu członków założycieli.
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2. Oddziały podlegają władzom Stowarzyszenia i prowadzą działalność
statutową w ramach programu przyjętego przez Zjazd Stowarzyszenia.
3. Za zgodą wyrażoną przez Zarząd Główny Oddziały mogą posiadać
osobowość prawną.
4. Osoby pragnące utworzyć Oddział Stowarzyszenia do wniosku dołączają
podpisane deklaracje członkowskie.
5. Po utworzeniu Oddziału
1) jego członkowie zbierają się na Walnym Zebraniu programowowyborczym, dokonują wyboru władz Oddziału, przyjmują założenia
programowe i zasady prowadzenia gospodarki finansowej Oddziału;
2) Walne Zebranie Oddziału zwołuje się w trybie 14 dni od chwili
zawiadomienia o utworzeniu Oddziału.
6. Prezes Zarządu Oddziału informuje Zarząd Główny na piśmie o wyborze
władz Oddziału.
7. O utworzeniu Oddziału, składzie osobowym jego władz lub dokonanych
zmianach osobowych Prezes Zarządu Oddziału zobowiązany jest do
powiadomienia właściwych władz administracyjno-rejestrowych w terminie
14 dni.
8. Prezes Zarządu Oddziału wchodzi w skład Zarządu Głównego
Stowarzyszenia.
9. Wyborów władz Oddziału i Delegatów na Zjazd Stowarzyszenia dokonuje
się w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, zwykłą większością głosów.
10. Likwidacja Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego
Stowarzyszenia.
11. Oddział może być zlikwidowany w następujących przypadkach:
1) spadku liczby członków poniżej dziesięciu,
2) wniosku Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia
w formie uchwały powziętej większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków,
3) braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego
istnienia Oddziału.
12. Decyzję o likwidacji Oddziału podejmuje w formie uchwały Zarząd
Główny, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Oddziału.
13. Dochody z działalności gospodarczej Oddziału Stowarzyszenia mogą być
przeznaczone tylko na działalność statutowo-programową.
14. Oddziały Stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą
z wykorzystaniem obiektów, urządzeń lub wydzielonej części majątku
Stowarzyszenia mają obowiązek odprowadzić do kasy Zarządu Głównego
określony w umowie obustronnej procent od osiągniętych dochodów.
15. W Oddziałach prowadzących działalność gospodarczą może być
zatrudniony niezbędny personel etatowy, opłacany wyłącznie w ramach
posiadanych w tych Oddziałach środków finansowych.
16. Prezes Zarządu Oddziału jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich
pracowników etatowych zatrudnionych w tym Oddziale.
17.Pisma i dokumenty Oddziału podpisują Prezes Zarządu Oddziału lub jego
zastępca i skarbnik.
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Władze Oddziału Stowarzyszenia
§ 25
1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. 1) Jeżeli Walne Zebranie Członków Oddziału zaniecha wyboru Komisji
Rewizyjnej wówczas kontrolę prac Oddziału sprawuje Główna Komisja
Rewizyjna.
3) Oddział prowadzący samodzielną gospodarkę finansową musi
posiadać Komisję Rewizyjną.
3. Na czele Zarządu Oddziału stoi Prezes, który reprezentuje oddział na
zewnątrz, funkcjonuje we władzach naczelnych Stowarzyszenia jako
członek Zarządu Głównego.
4. W spawach nieuregulowanych odrębnie do władz Oddziału
Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące
władz Stowarzyszenia.
5.Delegaci na Zjazd Stowarzyszenia są wyrazicielami opinii ogółu członków
Stowarzyszenia zrzeszonych w danym Oddziale.
6. Kadencja władzy Oddziału i jego Delegatów na Zjazd trwa 4 lata, lecz nie
dłużej jak do chwili upływu kadencji władz naczelnych Stowarzyszenia
i kończy się z chwilą dokonania wyborów nowych władz i Delegatów na
Zjazd.
§ 26
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału
Stowarzyszenia i jest zwoływane co najmniej jeden raz w roku przez Zarząd
Oddziału jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
1)
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd
Oddziału raz w roku do końca I kwartału oraz przed końcem
kadencji nie później niż 30 dni przed ogłoszonym terminem Zjazdu
Stowarzyszenia.
2)
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd
4) Oddziału:
a)
z własnej inicjatywy,
b)
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c)
na wniosek co najmniej 2/3 ogółu członków Oddziału
d)
na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału powinno
nastąpić w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku.
3. Zarząd Główny Stowarzyszenia może zwołać Walne Zebranie Członków
Oddziału w przypadkach gdy Zarząd Oddziału:
1) pomimo złożenia wniosku nie zwołał Walnego Zebrania Członków
Oddziału,
2) nie realizuje swoich statutowych obowiązków lub w ogóle zaprzestał
działalności.
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4. Walne Zebranie Członków Oddziału może odbyć się w pierwszym lub
drugim terminie:
1) w pierwszym terminie dla ważności obrad konieczna jest obecność
co najmniej połowy liczby członków Oddziału,
2) w drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością
głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
5. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:
1) członkowie Stowarzyszenia zrzeszeni w danym Oddziale z czynnym
i biernym prawem wyborczym,
2) członkowie honorowi i wspierający z terenu działania Oddziału –
z głosem doradczym bez prawa wyborczego,
3) przedstawiciele władz naczelnych.
6. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Oddziału
zawiadomi członków co najmniej na 21 dni przed jego odbyciem.
§ 27
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu
Oddziału,
2) realizowanie uchwał Zjazdu Stowarzyszenia i Zarządu Głównego,
3) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej
i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) uchwalanie programu działalności Oddziału,
5) wybory władz Oddziału,
6) wybory Delegatów na Zjazd Stowarzyszenia co najmniej na sześć
tygodni przed terminem Zjazdu,
7) uchwalanie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłaszanych
w czasie zebrania,
8) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia się z innymi oddziałami lub
rozwiązania się Oddziału.
2. Oddział Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą według
zasad określonych w Statucie i uchwale Walnego Zebrania Oddziału.
3. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określi Zarząd Główny
Stowarzyszenia w formie regulaminu.
§ 28
1. Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd Oddziału
składający się z 3-7 członków, w tym z Prezesa (Wiceprezesa) Sekretarza
i Skarbnika.
2. Zarząd Oddziału w okresie między Zebraniami Członków Oddziału jest
władzą najwyższą Oddziału.
§ 29
1. Do zakresu kompetencji Zarządu Oddziału Stowarzyszenia należy:
1) realizacja uchwał władz Stowarzyszenia,
2) realizowanie planu działalności programowej,
3) zarządzanie dokumentacją, funduszami i majątkiem własnym oraz
powierzonym Oddziałowi,
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4) realizowanie planów gospodarki finansowej Oddziału w przypadku
prowadzenia przez Oddział samodzielnej działalności gospodarczej
i finansowej,
5) sporządzanie rocznych planów finansowych i przedstawianie ich
Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,
6) składanie rocznych sprawozdań z działalności gospodarczej
i programowej – przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału i do
Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
8) przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia i podejmowanie
decyzji o ich skreśleniu lub wykluczeniu.
2. 1) Zarząd Oddziału Stowarzyszenia jest uprawniony do składania
oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia na podstawie stałego pełnomocnictwa ogólnego do
działania w granicach zwykłego zarządu sprawami Oddziału – udzielonego
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
2)Do składania oświadczeń woli w sprawach przekraczających zakres
zwykłego zarządu wymagane jest każdorazowo odrębne pełnomocnictwo
Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
3. Sprawy wykraczające poza zakres działania Zarządu Oddziału
Stowarzyszenia oraz sprawy o szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia
Zarząd Oddziału wnosi pod obrady Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału Stowarzyszenia odbywają się w miarę
potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 30
1. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia składa się z trzech
członków: Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia należy:
1) kontrola działalności Oddziału pod kątem jej zgodności z przepisami
prawa,
statutem
i
regulaminami
oraz
uchwałami
władz
Stowarzyszenia i Oddziału;
2) kontrola działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej;
3) kontrola opłacania składek członkowskich i wykorzystywania
funduszy Oddziału;
4) zgłaszania wniosków do Zarządu Oddziału;
5) składania Walnemu Zebraniu Członków Oddziału oraz Głównej
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności;
6) występowanie z wnioskami w formie pisemnej o zwołanie posiedzenia
Zarządu Oddziału i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Oddziału;
7) zgłaszanie
wniosków
w
sprawie
udzielenia
absolutorium
ustępującemu Zarządowi Oddziału.
3. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb, lecz nie
rzadziej niż raz w roku przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału
Stowarzyszenia.
16

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia
z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
Rozdział VII
Majątek Stowarzyszenia
§ 31
1. Stowarzyszeniu przysługuje prawo posiadania majątku nieruchomego,
ruchomego oraz funduszy.
2. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2) inne prawa majątkowe,
3) środki pieniężne.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich i wpisowego,
2) darowizn, spadków i zapisów oraz dotacji,
3) dochodów z działalności statutowej i gospodarczej,
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5) ofiarności publicznej,
6) dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach
kapitałowych.
§ 32
Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem
inwentarza.
§ 33
Stowarzyszenie może tworzyć spółki, powoływać fundacje i przystępować
do już istniejących.
§ 34
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały
dochód z tej działalności ma być przeznaczony na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.
§ 35
O przeznaczeniu funduszy i ich podziale pomiędzy Oddziały Stowarzyszenia
decyduje Zarząd Główny.
§ 36
Członek wspierający, sponsor lub osoba przekazująca darowiznę może
złożyć dyspozycję określającą szczegółowy cel i sposób wykorzystania
przekazanej Stowarzyszeniu dotacji czy darowizny.
§ 37
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia, Oddziałów
i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia ustala,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Główny.
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Rozdział VIII
Przepisy końcowe
§ 38
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez
Zjazd Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch
trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia (Delegatów).
§ 39
1. Tryb rozwiązania Stowarzyszenia:
1) wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia przedstawia Zjazdowi
Stowarzyszenia Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie:
a) własnej uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów
statutowego składu Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
b) wniosku dwóch trzecich ogólnej liczby Oddziałów skupiających
nie mniej niż dwie trzecie ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia,
c) żądania Głównej Komisji Rewizyjnej.
2. Wniosek o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi wpłynąć do Zarządu
Głównego co najmniej na trzy miesiące przed terminem Zjazdu
Stowarzyszenia i musi być przekazany do wiadomości członków wszystkich
Oddziałów w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb przeprowadzenia
likwidacji i sposób zadysponowania majątkiem oraz powołuje Komisję
Likwidacyjną.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia, jeżeli
Zjazd Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów.
5. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się jedynie
na cele społeczno-kulturalne.
§ 40
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia podlega zgłoszeniu w Sądzie
Rejestrowym w trybie art.37 ust.2 „Prawa o stowarzyszeniach”.
§ 41
Statut niniejszy został uchwalony przez Zjazd Delegatów Stowarzyszenia
w dniu 19 listopada 2016 roku i będzie obowiązywał po upływie 14 dni od
daty zarejestrowania go w Sądzie.
§ 42
Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu tracą moc wszystkie przepisy
wewnętrzne Stowarzyszenia dotyczące spraw uregulowanych niniejszym
Statutem.

18

