STATUT

Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej,
nazwa skrócona: Stowarzyszenie FMW
Powołuje się Stowarzyszenie FMW. Nazwa wywodzi się od Federacji
Młodzieży Walczącej – podziemnej organizacji młodzieżowej, działającej
w latach 1984 –1990. FMW jako jedna z wielu organizacji
niepodległościowych, przyczyniła się do zmiany systemowej i likwidacji
PRL. Powołując Stowarzyszenie FMW, jego założyciele pragną,
przekazać młodemu pokoleniu wartości, którymi kierowali się w swoim
działaniu oraz kształtować postawy służące nowoczesnej i praworządnej
Rzeczypospolitej.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej, nazwa

skrócona FMW, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem osób należących w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych do
nieformalnych niepodległościowych i antykomunistycznych Organizacji (takich jak Federacja
Młodzieży Walczącej i grupy o podobnym do niej charakterze) oraz sympatyków tych
organizacji i osób utożsamiających się z ideami i akceptujących postanowienia niniejszego
Statutu.
2.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
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§2
Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą
z 7.04.1989 r (Dz.U. Nr 79, poz. 855, 2001 oraz Dz.U. Nr 96, poz. 874, 2003) „Prawo
o stowarzyszeniach” i obowiązującym porządkiem prawnym.

§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4
1.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

3.

Stowarzyszenie ma prawo zakładania własnych oddziałów działających na podstawie

niniejszego Statutu oraz regulaminów wewnętrznych.
4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji

o podobnym profilu działania.
5.

Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem

nazwy w wybranych językach obcych.

§5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§6
Stowarzyszenie może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla
Stowarzyszenia oraz celów, dla realizacji których zostało powołane.

§7
Realizując swoje cele, Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
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§8
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.

ROZDZIAŁ II
CELE, ZASADY I FORMY DZIAŁALNOŚCI
§9
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) promowanie i upowszechnianie wiedzy o Federacji Młodzieży Walczącej
i podobnych do niej organizacjach niepodległościowych i antykomunistycznych;
2) krzewienie wartości patriotycznych;
3) wspieranie i opieka nad działaczami, ich rodzinami i sierotami po działaczach
Federacji

Młodzieży

Walczącej

oraz

innych

organizacji

antykomunistycznych

i niepodległościowych;
4) rozwój inicjatyw demokratycznych w Polsce i poza jej granicami;
5) polityczny, społeczny, kulturalny i gospodarczy rozwój Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, o których mowa w ust. 1., poprzez:
1) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,
2) współpracę z placówkami naukowymi i społeczno-kulturalnymi, organizacjami
lokalnymi oraz organami statutowymi szkół publicznych i szkół niepublicznych,
3) współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, działającymi na
rzecz demokratyzacji,
4) inicjowanie i opiniowanie aktów normatywnych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
5) upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich,
6) aktywizowanie środowisk młodzieżowych,
7)

inicjowanie, realizacja oraz obsługa akcji i programów związanych z podtrzymywaniem

tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości, rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej oraz akcji i programów służących wychowaniu patriotycznemu, kulturalnemu,
zdrowotnemu, ekologicznemu dzieci i młodzieży,
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8)

gromadzenie świadectw, dokumentów, wydawnictw, materiałów filmowych i zdjęć

przedstawiających działalność Federacji Młodzieży Walczącej oraz innych organizacji

antykomunistycznych,
9)

upowszechnienie wiedzy o działalności FMW i innych organizacji niepodległościowych,

10) organizowanie pomocy dla rodzin zmarłych członków i działaczy FMW oraz innych

organizacji antykomunistycznych,
11) organizowanie wystaw, pokazów, akcji promocyjnych, aukcji i kiermaszy,
12) prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych,
turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych, konkursów oraz innych działań dla dzieci,
młodzieży i rodziców oraz inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie konferencji,
seminariów, warsztatów, spotkań, publicznych debat i dyskusji, a także profesjonalnych
warsztatów i szkoleń edukacyjnych oraz popularyzowanie wiedzy w zgodzie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
13) inspirowanie środków masowego przekazu tematyką patriotyczną i demokratyczną
oraz współpraca z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi mediami,
14) przygotowywanie i opiniowanie materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie
działalności informacyjnej,
15) dbałość o poprawne i zgodne z poczuciem kultury językowej władanie polszczyzną
w mowie i piśmie, popularyzowanie wiedzy o języku polskim,
16) działanie na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób
niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych,
17) tworzenie systemów stypendialnych dla uczniów i systemów grantowych dla
nauczycieli,
18) organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi czytelnictwa,
19) uruchomienie i rozwój strony internetowej Stowarzyszenia,
20) poszukiwanie sponsorów celem pozyskania środków finansowych i rzeczowych,
21) gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych,
2) Członków wspierających,
3) Członków honorowych.

§ 11
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanych
złożony na ręce Zarządu z uwzględnieniem §12.

§ 12
Kandydat ubiegający się o członkostwo w Stowarzyszeniu, powinien dołączyć do wniosku,
określonego w § 11, pisemną rekomendację dwóch z dotychczasowych członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 13
1.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski nie pozbawiony praw publicznych,

akceptujący

statutowe

i dziewięćdziesiątych

cele

Stowarzyszenia,

uczestnikiem

będący

w

nieformalnych

latach

osiemdziesiątych

niepodległościowych,

antykomunistycznych organizacji, osobą w jakiś sposób je wspierającą lub ich sympatykiem.
2.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także mieszkający w Polsce

cudzoziemiec oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej, będący sympatykiem FMW lub innej podobnej nieformalnej organizacji.
3. Wyklucza się możliwość przystąpienia do Stowarzyszenia, w jakiejkolwiek formie, osób
które pracowały w organach bezpieczeństwa PRL lub z nimi współpracowały.
4. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia z wyłączeniem
małoletnich poniżej 18 lat,
2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
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3) udziału w działalności programowej Stowarzyszenia, korzystania z doradztwa
i rezultatów działania Stowarzyszenia, w szczególności do korzystania z działalności
statutowej,

w

tym

informacyjnej,

szkoleniowej,

wymiany

doświadczeń

międzynarodowych oraz korzystania z różnych form współpracy i pomocy koleżeńskiej
członków Stowarzyszenia,
4) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków.
5.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia i zasad etyki;
2) aktywnej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia poprzez udział w działalności
Stowarzyszenia w granicach swoich możliwości, propagowanie haseł i idei
Stowarzyszenia oraz zjednywanie mu członków, pogłębiania wiedzy związanej
z efektywną realizacją celów zawartych w niniejszym statucie oraz jej udostępnianie
dla celów statutowych;
3) regularnego opłacania ustalonych składek członkowskich. W uzasadnionych
przypadkach Zarząd może na pisemny wniosek, odstąpić od opłat lub ustalić inną
wysokość składki,
4) odpowiedzialnego udziału we władzach i aktywnej pracy na rzecz Stowarzyszenia.

6.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia;
2) wykreślenia, z ewidencji członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za
niepłacenie składek członkowskich co najmniej przez 1 rok lub z powodu nie
uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 1,5 roku;
3) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego;
4) śmierci członka Stowarzyszenia;
5) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszenia
zasad etyki, działania na szkodę Stowarzyszenia lub skazania prawomocnym
orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne.
6) Członkowi, którego wykluczenie nastąpiło na mocy pkt 2 lub 5, przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, które podejmuje ostateczną decyzję.
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§ 14
1.

Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna,

która chce wspierać statutową działalność Stowarzyszenia poprzez zdeklarowanie pomocy
finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej.
2.

Członków wspierających przyjmuje Walne Zgromadzenie Członków.

3.

Członek wspierający, który nie jest osobą fizyczną działa w Stowarzyszeniu za

pośrednictwem swego przedstawiciela na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa.
4.

Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom

zwyczajnym z wyjątkiem prawa wyborczego.
5.

Członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia formę i rodzaj działania na

rzecz Stowarzyszenia.
6.

Członek wspierający obowiązany jest do terminowego wywiązywania się

z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
7.

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków

z głosem doradczym.
8.

Pozbawienie członka wspierającego członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 15
1.

Członkiem honorowym może być osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się do

realizacji statutowych celów, zadań i rozwoju Stowarzyszenia.
2.

Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

3. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków
z głosem doradczym.
4.

Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.
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ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA
§ 16
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)

dochody ze składek członkowskich,

2)

darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje, poczynione na rzecz Stowarzyszenia

przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

2.

3)

dochody z ofiarności publicznej i zbiórek pieniężnych,

4)

dochody z odsetek bankowych.

Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, po uwzględnieniu bieżących

potrzeb powinny być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.
3.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego

roku za rok bieżący. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych
przez Zarząd w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia.
4.

W przypadku darowizn i innych zapisów celowych Stowarzyszenie może odmówić

przyjęcia danej darowizny, zapisu bądź innej formy sponsoringu.
5.

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza, tylko

wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
znacznie przewyższa długi spadkowe.
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§ 17
Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do zwanych dalej „osobami bliskimi”: członków Stowarzyszenia, członków
organów Stowarzyszenia, lub jego 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,
2) przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
Stowarzyszenia lub jego 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,
3) wykorzystywaniu

majątku

na

rzecz

jego

członków,

członków

organów

Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane
z wykonywaniem zadań statutowych Stowarzyszenia,
4) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub jego pracownicy
oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ V
SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH
§ 18
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową, jako działalność, realizującą wyłącznie
społecznie użyteczne zadania na rzecz ogółu społeczności wywodzącej się z działających
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych organizacji niepodległościowych
i antykomunistycznych, grup wyodrębnianych ze względu na szczególnie trudną sytuację
życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, jak również na rzecz członków
Stowarzyszenia.
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2. Działalność statutową Stowarzyszenie prowadzi jedynie w następujących sferach zadań
publicznych:
1)

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2)

działalności charytatywnej;

3)

podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4)

działalności na rzecz mniejszości narodowych;

5)

ochrony i promocji zdrowia;

6)

działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

7)

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8)

działalności

wspomagającej

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

przedsiębiorczości;
9)

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

10)

nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

11)

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

12)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

13)

upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

14)

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

15)

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
16)

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen

w kraju i za granicą;
17)

upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

18)

rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;

19)

promocji i organizacji wolontariatu;

20)

pomocy humanitarnej dla osób pozbawionych wolności

21)

działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub

finansowo inne organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt. 1–24.
3. Cały dochód, w tym z działalności odpłatnej pożytku publicznego, Stowarzyszenie
przeznacza na działalność statutową.

10

4. Dochód, o którym mowa w ust. 3 nie może być przeznaczony do podziału między
członków Stowarzyszenia i służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań
publicznych lub celów statutowych.

ROZDZIAŁ VI
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna,
2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 500 osób, Walne Zgromadzenie Członków
zostaje zastąpione Zjazdem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 10
członków.
Szczegółowy tryb wyboru delegatów oraz przydziału mandatów określa regulamin.

§ 20
1. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje
spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Wybór do władz Stowarzyszenia jest równoznaczny z uzyskaniem mandatu delegata na
najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.
3. W przypadku zmniejszenia się składu władz (organu) Stowarzyszenia w trakcie trwania
kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze powołania nowych członków
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków, a w drugim terminie, o którym mowa w § 22 ust. ust.
3 pkt. 2 bez względu na liczbę uprawnionych. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
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§ 21
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

§ 22
1.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym — członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni
goście.

2.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 15

dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
3.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie — co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od
pierwszego terminu — bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
3) jedynie w przypadku zmian niniejszego Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia
wymagane jest 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.

4.
5.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia,

podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia Członków.
6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest nie rzadziej niż raz na rok

przez Zarząd Stowarzyszenia nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku
obrachunkowego, który ustala się za rok kalendarzowy.
7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd z jego

inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
8.

Wolę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Komisja Rewizyjna

lub członkowie Stowarzyszenia wyrażają w formie pisemnej do Zarządu, określając
proponowany porządek obrad.
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9.

Komisja Rewizyjna lub członkowie Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 7, mogą

dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, jeżeli Zarząd nie
zwoła Zgromadzenia w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.

§ 23
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia w tym planów
strategii Stowarzyszenia i wieloletnich programów działania,
2)

wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 20 ust. 3.

3)

uchwalanie zmian statutu oraz regulaminów Walnego Zgromadzenia,

4)

ustalanie wysokości składek członkowskich,

5)

przyjmowanie regulaminów władz Stowarzyszenia przewidzianych w statucie,

6)

udzielanie absolutorium Zarządowi,

7) podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia do krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym profilu działania oraz wystąpienia z tych organizacji,
8)

podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego

majątku,
9)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań poszczególnych władz za pełny okres

kadencji,
10) zatwierdzanie planu finansowego,
11) podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady,
12) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia
i przez jego władze.

§ 24
1. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie osobiście lub przez
przedstawicieli na mocy udzielonego im pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków i do głosowania
powinny być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu
Walnego Zgromadzenia Członków.
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§ 25
1.

Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia lub w innym

miejscu na terenie Polski, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2.

Walne Zgromadzenie Członków jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim

członków

z

wyłączeniem

możliwości

zmian

niniejszego

Statutu

i

rozwiązania

Stowarzyszenia, co określa § 22 ust.3 pkt.3 niniejszego statutu.
§ 26
1.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków jest jawne.

2.

Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes, a w przypadku jego nieobecności jeden

z członków Zarządu Stowarzyszenia.
3.

Walne Zgromadzenie Członków wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych

do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4.

Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 27
1.

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem statutowym, powołanym do sprawowania

kontroli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 28
1.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków powołanych przez Walne

Zgromadzenie Członków w tym z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza.

3.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
§ 29

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
§ 30
Mandaty Członków Komisji Rewizyjnej wygasają:
1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków zatwierdzającego sprawozdanie
Zarządu z działalności Stowarzyszenia i sprawozdanie finansowe za ostatni rok
urzędowania Komisji Rewizyjnej,
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2) z chwilą śmierci członka Komisji,
3) z dniem odwołania poszczególnych członków lub całej Komisji Rewizyjnej w trakcie
trwania kadencji,
4) z dniem przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków rezygnacji członka Komisji
Stowarzyszenia złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 31
Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu opracowanego przez Komisję
Rewizyjną i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków

§ 32
1.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)

kontrolowanie działalności Stowarzyszenia i jego organu zarządzającego,

2) Ustalanie zasad kontroli wewnętrznej oraz zatwierdzanie planów kontroli,
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3)

rozpatrywanie i opiniowanie przedstawionych przez Zarząd spraw wnoszonych pod

obrady Walnego Zgromadzenia Członków,

2.

4)

przygotowanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej,

5)

wnioskowanie w sprawie ustalania zasad wynagrodzenia osób, o których mowa w §7

6)

składanie sprawozdań ze swej działalności.

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie

równości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.
3.

W głosowaniu nie uczestniczą członkowie Komisji Rewizyjnej, których dotyczy sprawa

poddana pod głosowanie.
4.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,

w posiedzeniach Zarządu.
5.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
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§ 33
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy. Posiedzenie
zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy albo na wniosek członka
Komisji lub na wniosek Zarządu.

§ 34
Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność na posiedzeniu co
najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

§ 35
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności
Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 36
1.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez

Walne Zgromadzenie Członków.
2.

W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Członkowie Zarządu.

3.

Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

4.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, Zarząd wybiera ze swego grona

Wiceprezesa i Sekretarza.
5.

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 37
1.

Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

2.

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia

Członków

zatwierdzającego

sprawozdanie

Zarządu

z

działalności

Stowarzyszenia

i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
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§ 38
Zarząd podejmuje decyzje w sprawach Stowarzyszenia realizując Uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków i zapisy niniejszego Statutu

§ 39
Zarząd działa w trybie określonym Regulaminem Zarządu zaopiniowanym przez Komisję
Rewizyjną a uchwalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

§ 40
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentacji
Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 41
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizowanie celów i zadań Stowarzyszenia,
2) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) ustalanie projektów rocznych planów finansowych, w tym środków na inwestycje
własne,
4) ustalanie zasad polityki zatrudniania i wynagradzania,
5) przyjmowanie i odwoływanie członków Stowarzyszenia. Podejmuje uchwałę
o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 13 ust. 3,
6) ustalanie zgodnie z obowiązującymi przepisami zasad wynagrodzeń, jak również
wysokości zwrotu kosztów uzasadnionych,
7) rozpatrywanie i uchwalanie sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego,
8) powoływanie, nadzorowanie działalności i rozwiązywanie oddziałów,
9) powoływanie sekcji, o których mowa w § 48 ust. 4.

§ 42
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa w imieniu Stowarzyszenia
uprawniony jest Prezes z członkiem Zarządu łącznie.
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ROZDZIAŁ VII
ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA
§ 43
1.

O powstaniu Oddziału Stowarzyszenia, jego zasięgu terytorialnym decyduje Zarząd. Do

powstania Oddziału konieczna jest liczba co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.
2.

Oddział może objąć zasięgiem działania jedno lub kilka województw, siedzibę Oddziału

wyznacza Zarząd. Oddział nie posiada osobowości prawnej i podlega bezpośrednio
Zarządowi.

§ 44
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz na 3 lata.

2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej

inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/3 liczby ogólnej członków Oddziału.
3.

W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna lub Zarząd Stowarzyszenia mają

prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału.

§ 45
W Walnym Zgromadzeniu Oddziału uczestniczą z głosem decydującym członkowie
Oddziału; mogą uczestniczyć również przedstawiciele władz Stowarzyszenia oraz zaproszeni
goście.
§ 46
Walne Zgromadzenie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i posiada następujący zakres
działania:
1) rozpatruje i zatwierdza na koniec kadencji sprawozdania Zarządu Oddziału oraz
wnioski Komisji Rewizyjnej Oddziału;
2) udziela lub odmawia udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału;
3) dokonuje wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału;
4) wybiera delegatów na Walne Zgromadzenie delegatów Stowarzyszenia oraz uchwala
do przedstawienia na Walne Zgromadzenie delegatów wnioski;
5) uchwala wnioski do programu prac i preliminarza budżetowego Oddziału.
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§ 47
Zarząd Oddziału składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
§ 48
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) wykonywanie postanowień Walnego Zgromadzenia Oddziału i władz zwierzchnich
Stowarzyszenia;
2) kierowanie pracami Oddziału na swym terenie, jak również prowadzenie niezbędnej
dokumentacji i sprawozdawczości;
3) czuwanie nad działalnością: biur, sekcji i komisji, w zakresie powierzonym przez
Zarząd Stowarzyszenia;
4) zarządzanie i rozliczanie funduszy Oddziału oraz majątku przekazanego przez Zarząd
lub przyznanego w ramach zatwierdzonego preliminarza budżetowego;
5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału;
6) składanie

Zarządowi

z działalności

Oddziału,

Stowarzyszenia
w

tym

okresowych,

sprawozdań

corocznych

finansowych

i

sprawozdań

merytorycznych,

zatwierdzanych przez Komisję Rewizyjną Oddziału w terminie do jednego miesiąca
następnego roku;
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie działalności Oddziału, z upoważnienia
Zarządu Stowarzyszenia.
§ 49
Zarząd Oddziału, za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, może tworzyć na swym terenie biura,
sekcje, komisje.
§ 50
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego.
§ 51
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) przeprowadzanie stałych i wyrywkowych kontroli całokształtu działalności Oddziału
i jego władz ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
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2) składanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań ze swej działalności
i występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Oddziału;
3) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli;
4) występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału.
5) zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu Oddziału;
§ 52
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio inne przepisy
Statutu.

ROZDZIAŁ VIII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 53
1.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków

podjętej przy co najmniej 2/3 głosów połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując
uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia

ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
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