STATUT
STOWARZYSZENIA ODRA – NIEMEN
tekst jednolity po zmianach dokonanych przez
Walne Zebranie Członków w dniu 18 czerwca 2016 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie ODRA - NIEMEN" zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989 nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.), ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 28, poz. 146) oraz niniejszego Statutu. Jest
stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

3.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.

4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.

5.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

6.

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie działa na rzecz całego
społeczeństwa.

7.

Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza pełni funkcję
wyłącznie dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a całość dochodu organizacji
przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.

8.

Przy realizacji celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Ma jednak prawo
zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

9.

Na rzecz Stowarzyszenia, poza członkami Stowarzyszenia, mogą ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonywać świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy wolontariusze.

10. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się znakami graficznymi, emblematami, barwami i pieczęciami
których wzór zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
11. Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, w szczególności w zakresie:
a) działalności charytatywnej;
b) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
c) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
e) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

h)
i)
j)
k)

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

12. Celem Stowarzyszenia jest pobudzanie inicjatyw i kontaktów między obywatelami państw europejskich
i poza-europejskich, a szczególnie leżących w dorzeczach rzek Odry i Niemna poprzez:
a) inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z
zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, tur ystyki i
sportu;
b) działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;
c) promocja i wspieranie edukacji, w tym głównie edukacji historycznej;
d) wspieranie współpracy i międzynarodowych wymian młodzieży, w szczególności o
charakterze kulturalnym, edukacyjnych, sportowym lub turystycznym;
e) integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną oraz wspomaganie
zdrowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży;
f) umacnianie tożsamości i kultury narodowej;
g) wspieranie powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych oraz promowanie udziału
organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego;
h) promowanie współdziałania organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym,
sektorem państwowym i gospodarczym;
i) działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw, dostępu obywateli do
informacji oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
j) umacnianie wartości demokratycznych, poszanowania prawa i pokojowego współżycia między
narodami, a także działalności naukowej, eksperckiej, edukacyjnej i popularyzatorskiej dla
realizacji szkolenia kadr administracji publicznej, gospodarczej lub lokalnych liderów
społeczności;
k) działanie na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz mniejszościami narodowymi i
etnicznymi;
l) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym
wykluczeniem (osób starszych, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, uchodźców,
dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo,
społecznie, kulturowo);
m) przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie rozwoju rynku pracy, w szczególności poprzez
współpracę z organizacjami związków zawodowych;
n) promowanie przedsiębiorczości i działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności małych i
średnich przedsiębiorstw;
o) rozwijanie działalności naukowej, eksperckiej, edukacyjnej i szkoleniowej dla umacniania
wartości demokratycznych, społecznych, obywatelskich, ekologicznych i biznesowych;
p) rozwój współpracy naukowej, edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej i sportowej;
q) wspieranie inicjatyw i projektów na rzecz ochrony środowiska naturalnego, edukacji
ekologicznej, zwiększenia świadomości ekologicznej oraz wzmacniające proekologiczne
działania gospodarcze.

13. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie lub współorganizowanie konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i
szkoleń;
b) realizowanie projektów finansowanych z dotacji krajowych i zagranicznych;
c) świadczenie specjalistycznych usług niematerialnych;
d) prowadzenie badan naukowych i realizację projektów wdrożeniowych;
e) organizowanie i finansowanie szkół, programów szkoleniowych, kursów, warsztatów, stażów i
konkursów;
f) organizowanie i prowadzenie działalności medialnej i wydawniczej z możliwością
zamieszczania reklam odpłatnych;

g) organizowanie prelekcji i spotkań, wystaw, wernisaży, aukcji, kiermaszy i innych w miarę
potrzeb;
h) wykonywanie usług dla innych organizacji oraz udzielanie wsparcia inicjatywom
podejmowanym przez organizacje społeczne, państwowe i grupy obywateli;
i) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych wspierających cele
organizacji oraz integrujących członków Stowarzyszenia;
j) współpraca z międzynarodowymi organizacjami społecznymi, edukacyjnymi i innymi o
podobnym profilu działania;
k) organizowanie wymian młodzieży, obozów, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży z
różnych krajów;
l) inne działania wynikające z aktualnych potrzeb, sprzyjające rozwojowi statutowych celów
Stowarzyszenia.
14. O podejmowaniu innych form działalności sprzyjających realizacji celów statutowych decyzję
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
15. Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi przy współdziałaniu z innymi organizacjami
pozarządowymi oraz administracją rządową i samorządem terytorialnym, a także Kościołami i innymi
związkami wyznaniowymi.
16. Wsparcie i uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia może być udziałem każdej osoby fizycznej
lub prawnej, której bliskie są wartości i formy działania Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
17. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
c) członków honorowych.
18. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych i korzystające z praw publicznych, które złożą pisemna lub ustną deklarację o
przystąpieniu do Stowarzyszenia.
19. Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla realizacji celów Stowarzyszenia.
20. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, uznające i wspierające statutowe cele
Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego pełnomocnika.
21. Decyzję o przyjęciu w poczet członka zwyczajnego lub wspierającego podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia, w formie uchwały, po uzyskaniu rekomendacji co najmniej jednego członka Zarządu.
22. Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
23. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a) uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia;
b) zasięgać informacji o realizacji zadań Stowarzyszenia;
c) zgłaszać propozycje dotyczące zmian w działalności Stowarzyszenia.
24. Praca członków zwyczajnych na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie, z wyjątkiem pracy
członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
25. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo:

a) brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia;
b) zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia.
26. Członkowie wspierający ustalają z Zarządem formę i zakres współpracy.
27. Członek wspierający opłaca składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
28. Czynne i bierne prawo wyborcze mają zwyczajni i honorowi członkowie Stowarzyszenia.
29. Członkowie honorowi korzystają ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i są zwolnieni z
obowiązku opłacania składek członkowskich.
30. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;
b) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) systematycznie opłacać składki członkowskie.
31. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a) śmierci członka;
b) rezygnacji złożonej na ręce zarządu;
c) wykluczenia przez Zarząd za:
- działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, bądź sprzeczną z
powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego,
- działalność na szkodę Stowarzyszenia,
- zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
- utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku Sądu.
32. Uchwałę o utracie członkostwa i wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
33. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
34. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 7 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
Każdy członek Stowarzyszenia może ubiegać się o wybór do jego władz. Ukonstytuowanie się nowo
wybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w terminie 30 dni od
dnia wyboru. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.
35. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
statutowej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.
36. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
37. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
b) uchwalanie zmian Statutu;
c) powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia;
d) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
e) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia;
f) ustalanie wysokości składek członkowskich;

g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
i) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
38. Walne Zebranie Członków zbiera się raz do roku, lub na sesji specjalnej, zwołanej przez Zarząd,
Komisję Rewizyjną lub na pisemny wniosek 1/3 członków, powiadamiając o terminie, miejscu i
propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia
obrad, listownie lub w każdy inny skuteczny sposób.
39. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków nie uczestniczy co najmniej
połowa liczby uprawnionych, wówczas w posiedzeniu zwołanym w drugim terminie uchwały mogą być
podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być
podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co
najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
40. Na Walnym Zebraniu Członków dopuszcza się głosowanie przez pełnomocników. Pełnomocnictwo
ważne jest na jedno zebranie.
41. Odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej musi być przegłosowane większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy członków. Pozostałe uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

42. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 do 9 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i
Sekretarza.
43. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Zarządu składają w tej
sprawie pisemne oświadczenie.
44. Walne Zebranie Członków wybiera w tajnym głosowaniu Prezesa, a następnie pozostałych członków
Zarządu (wg największej ilości głosów). Zarząd konstytuuje się sam spośród wybranych członków.
Prezes i Członkowie Zarządu mają prawo do pobierania wynagrodzenia za funkcje pełnione w
Zarządzie. Uchwałę w sprawie pobierania wynagrodzenia przez Prezesa i Członków Zarządu
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
45. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz;
zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
opracowanie budżetu i sporządzanie bilansów;
zarządzania majątkiem Stowarzyszenia;
udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia;
nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
przygotowanie sprawozdań z realizacji działań Stowarzyszenia.

46. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie
uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu działających
łącznie – w tym co najmniej jeden funkcyjny (Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz). Funkcję kierownika
zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes
Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.
47. Zarząd może udzielać osobom kierującym poszczególnymi projektami stałych lub czasowych
pełnomocnictw ogólnych lub szczegółowych do dokonywania w imieniu Stowarzyszenia czynności w
granicach zwykłego zarządu.
48. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu tak często, jak jest to
konieczne, nie rzadziej jednak niż co pół roku.

49. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, decyzje podejmowane są w formie uchwał.
50. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W sytuacji równego podziału głosów, głos
decydujący ma Prezes.
51. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej i inne zaproszone osoby.
52. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia. Jest organem odrębnym od
organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
53. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w sprawie działalności
Stowarzyszenia oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;
b) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
d) rozpatrywanie pisemnych wniosków członków Stowarzyszenia.
54. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków – w tym Przewodniczącego - wybieranych w tajnym
głosowaniu przez Walne Zebranie Delegatów na okres 7 lat. Po upływie tego czasu mogą być wybrani
ponownie.
55. Komisja Rewizyjna konstytuuje się sama na pierwszym posiedzeniu po wyborze.
56. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić:
e) członkowie organu zarządzającego ani osoby pozostające z członkami organu zarządzającego
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej;
f) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają w tej
sprawie pisemne oświadczenie.
57. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub każdego z członków
Komisji tak często, jak jest to konieczne, nie rzadziej jednak niż co pół roku.
58. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokoły, decyzje podejmowane są w formie uchwał.
59. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W sytuacji równego podziału głosów, głos
decydujący ma Przewodniczący Komisji.
60. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia.
61. Każde zebranie władz Stowarzyszenia jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowa uprawnionych do głosowania;
b) w drugim terminie – faktycznie obecna (osobiście lub przez pełnomocnika) liczba
uprawnionych do głosowania, pod warunkiem, że uprawnieni do głosowania zostali o tym
powiadomieni.
Rozdział V
JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA
62. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
63. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.

64. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem
wybranych delegatów Oddziału. Delegatów wybiera Walne Zebranie Członków Oddziału.
65. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
66. Po podjęciu stosownej uchwały zwołane zostaje Zebranie Założycielskie Oddziału, liczące nie mniej niż
15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Zebranie Założycielskie
Oddziału wybiera władze Oddziału.
67. Władze oddziału to:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
68. Sposób podejmowania uchwał przez wszystkie władze Oddziału Stowarzyszenia zapadają w sposób
określony w przepisach niniejszego Statutu, dotyczących uchwał podejmowanych przez władze
Stowarzyszenia.
69. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 7 lat.
70. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono
zwyczajne bądź nadzwyczajne.
71. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału to:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b) wybieraniu Delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c) wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.
72. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest w porozumieniu z Zarządem
Stowarzyszenia w terminie co najmniej 21 dni przed terminem zwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia. Podczas zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału wybierani są
Delegaci na Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, które będą odbywać się w najbliższym roku.
73. Na każdych pięciu członków Oddziału Stowarzyszenia wybierany jest jeden Delegat. Obowiązuje lista
członków Oddziału aktualna na dzień zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału. Walne
Zebranie Członków Oddziału wybiera taką liczbę Delegatów, jak wynika z podziału liczby członków
Oddziału przez pięć, po zaokrągleniu do pełnych jednostek w dół.
74. Pozostałe zasady dotyczące trybu i terminów zwoływania Walnego Zebrania Członków Oddziału są
określone w przepisach niniejszego Statutu, dotyczących Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
75. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 7 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się
Prezesa Zarządu Oddziału.
76. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
77. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
h) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
i) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału i Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia,
j) sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
k) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
l) przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
m) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
n) zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia,

h) zgłaszanie informacji do Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciach nowych członków Oddziału.
78. W skład Zarządu Oddziału nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie
Zarządu Oddziału składają w tej sprawie pisemne oświadczenie.
79. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli za Oddział
Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Oddziału lub dwóch innych członków
Zarządu Oddziału działających łącznie. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy
w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu Oddziału lub inny członek Zarządu
Oddziału upoważniony przez Zarząd Oddziału.
80. Pozostałe zasady funkcjonowania Zarządu Oddziału, w tym w szczególności dotyczące trybu
podejmowania decyzji, są określone w przepisach niniejszego Statutu, dotyczących Zarządu
Stowarzyszenia.
81. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia
powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
82. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2 do 3 członków – w tym Przewodniczącego - wybieranych
w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres 7 lat. Po upływie tego czasu
członkowie organu nadzoru mogą być wybrani ponownie.
83. Komisja Rewizyjna Oddziału konstytuuje się sama na pierwszym posiedzeniu po wyborze.
84. Kompetencje Komisji Rewizyjnej Oddziału to:
a) kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału
Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielanie absolutorium Zarządowi
Oddziału,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału
w razie jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,
g) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o rozwiązanie Oddziału
Stowarzyszenia.
85. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą wchodzić:
a) członkowie organu zarządzającego ani osoby pozostające z członkami organu zarządzającego
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej;
b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału składają w
tej sprawie pisemne oświadczenie.
86. Pozostałe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Oddziału, w tym w szczególności dotyczące
trybu podejmowania decyzji, są określone w przepisach niniejszego Statutu, dotyczących Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia.
87. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań
niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia
mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
88. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo unieważnić uchwałę Zarządu Oddziału w sprawie przyjęcia nowych
członków Oddziału. W przypadku wątpliwości, co do zasadności przyjęcia w poczet członków
Oddziału, Zarząd Stowarzyszenia ma prawo żądać od Zarządu Oddziału pisemnego uzasadnienia
podjętej uchwały o przyjęciu. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia uzna uzasadnienie Zarządu Oddziału za
niewystarczające, ma prawo podjąć uchwałę o unieważnieniu decyzji Zarządu Oddziału w tej sprawie.

Uchwała Zarządu Stowarzyszania o unieważnieniu przyjęcia członka Oddziału, zapada zwykłą
większością głosów.
89. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do
głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub
Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału
Stowarzyszenia.
Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
90. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a)
b)
c)
d)

nieruchomości należące do Stowarzyszenia;
ruchomości;
środki pieniężne;
prawa na dobrach niematerialnych.

91. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
92. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia.
93. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo
Prezes Stowarzyszenia lub innych dwóch członków Zarządu, działających łącznie – w tym co najmniej
jeden funkcyjny (Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz).
94. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu 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”;
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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 Stowarzyszenia 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 z celu statutowego;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

95. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może posiadać fundusze, składające się z:
a)
b)
c)
d)
e)

składek członkowskich (członków zwyczajnych i wspierających);
subwencji i dotacji publicznych (krajowych i zagranicznych);
darowizn, spadków i zapisów;
dochodów z własnej działalności gospodarczej;
dochodów z majątku Stowarzyszenia, w tym w szczególności z nieruchomości lub ruchomości
stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
f) wpływów z działalności statutowej;
g) odpisów podatkowych;
h) dochodów z ofiarności publicznej.
96. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

97. Stowarzyszenie może tworzyć fundacje, jeżeli z okoliczności wynika, iż pozwoli to bardziej efektywnie
realizować cele statutowe Stowarzyszenia.
98. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Rozdział VII
ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU I ROZWIĄZAWANIA STOWARZYSZENIA
99. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków
na propozycję Zarządu lub pisemną prośbę 1/3 zarejestrowanych członków. O propozycji zmian
członkowie informowani są w porządku dziennym Walnego Zebrania Członków.
100.Zmiany statutu zatwierdzane są większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków.
101. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.
102.Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu lub inne osoby wyznaczone przez Walne
Zebranie Członków.
103.Likwidacja majątku Stowarzyszenia następuje zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział VIII
PRZEPISY KOŃCOWE

104. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie postanowienia ustawy Prawo o
stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o zmianie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
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