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Statut
TOWARZYSTWA „POLIGRODZIANIE”
Tekst jednolity z dnia 01.06.2015 r. ze zm.

Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§1
1.Towarzystwo „Poligrodzianie”, dalej zwane
i posiada osobowość prawną.

„Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem

2.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.
3.Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
§2
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań, Województwo Wielkopolskie.
3.Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym
profilu działalności, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną.
§4
1.Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, identyfikacji wizualnej i logo, odznak
i emblematów, odznak członkowskich i honorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Zarząd Stowarzyszenia ustala rodzaj, treść, kształt pieczęci, identyfikacji wizualnej
i logo, odznak i emblematów używanych przez Stowarzyszenie.
Rozdział II. Cel i środki działania
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§5
1.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym i wychowawczym,
niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze
politycznym.
2.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków,
wolontariacie, może również do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników.
§6
Głównymi celami Stowarzyszenia są:
1.podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2.upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie
zarówno Polaków jak i innych narodów,

o

ludowej

pielęgnowanie
twórczości

polskości

artystycznej

3.działalność charytatywna w obszarze kultury i sztuki,
4.działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zwyczajów i języka
regionalnego oraz budowanie tożsamości regionalnej,
5.działalność na rzecz wyrównywania szans w dostępie do kultury, w szczególności osób
niepełnosprawnych,
6.działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w obszarze kultury
i sztuki,
7.działalność badawcza, edukacyjna i popularyzatorska w obszarze nauk społecznych,
humanistycznych i dziedzictwa kulturowego,
8.promowanie synergii kultury i sztuki z myślą techniczną,
9.propagowanie polskiej kultury, m. in. folkloru, muzyki, tańca, pieśni i sztuk plastycznych
w kraju i zagranicą,
10.inspirowanie współczesnej twórczości wywodzącej się z tradycji i dorobku kultury
ludowej,
11.edukacja artystyczna i kulturalna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży,

Strona 2 z 15

Towarzystwo „Poligrodzianie”
61-012 Poznań
ul. Krótka 3/31
wpis do KRS nr 0000222680
Regon 634638950 NIP 9721100400
KONTO: BOŚ S.A Oddział Poznań 39 1540 1056 2001 8312 9885 0001
e-mail: poligrodzianie@onet.pl tel. 0048 0603 775 332 www.poligrodzianie.pl

12.działalność w zakresie twórczości architektonicznej oraz konserwacji dzieł sztuki
i zabytków,
13.działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami oraz współpraca z Polonią i Polakami na świecie,
14.rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania oraz prezentowania
folkloru i sztuki ludowej,
15.promocja aktywizacji zawodowej w obszarze kultury i sztuki, ze szczególnym
uwzględnieniem młodych twórców,
16.promocja Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą.
§7
Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:
1.prowadzenie działalności wydawniczej książek oraz pozostałej działalności wydawniczej
w zakresie kultury, edukacji i nauki, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
2.prowadzenie działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych w obszarze kultury, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
3.prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów edukacyjnych, dokumentalnych
i etnograficznych,
4.prowadzenie działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem muzyki ludowej, roots, etno oraz World Music,
5.inicjowanie badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego, sztuki, rękodzieła i etnografii,
6.doradztwo i ekspertyzy w dziedzinie kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego i etnografii
oraz aktywizacji zawodowej,
7.organizowanie konferencji naukowo-kulturalnych,
8.prowadzenie nauki w dziedzinie kultury i sztuki, w tym szkoleń, warsztatów, kursów,
prelekcji, wykładów, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej dzieci
i młodzieży,
9.organizacja przedsięwzięć artystycznych w kraju i zagranicą, w tym festiwali, koncertów,
eventów, wystaw, prelekcji, wykładów, wernisaży, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży,
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10.reżyseria, produkcja i pozostała działalność wspomagającą organizację i wystawianie
przedsięwzięć artystycznych,
11.wspieranie
działalności
obiektów
kulturalnych
w
kraju
ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego,

i

zagranicą,

12.całoroczna promocja, propagowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
polskiego, zagranicznego oraz grup etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury
ludowej, tańca, pieśni i muzyki, tradycji i zwyczajów ludowych,
13.przeciwdziałanie zanikaniu polskich tradycji i kultury ludowej, budowanie tożsamości
regionalnej, przy współpracy z administracją publiczną,
14.tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze dziedzictwa kulturowego,
15.prowadzenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej, w tym wymian młodzieży, artystów
oraz profesjonalistów w dziedzinie kultury, krajowych i zagranicznych, oraz działanie
na rzecz zrównoważonego rozwoju i dialogu międzykulturowego,
16.współpraca krajowa i międzynarodowa z Polonią i Polakami na świecie,
17.prowadzenie działalności charytatywnej.
§8
1.Stowarzyszenie może współpracować z organami władzy publicznej i samorządowej
oraz wszystkimi innymi osobami prawnymi, osobami fizycznymi i instytucjami,
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, których cele i działalność nie są sprzeczne
z celami Stowarzyszenia.
2.Stowarzyszenie może korzystać ze wsparcia innych osób prawnych, osób fizycznych
i instytucji, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, na zasadach określonych przez Zarząd
Stowarzyszenia.
§9
1.Stowarzyszenie może obejmować mecenatem przedsięwzięcia, osoby fizyczne, osoby
prawne oraz grupy osób fizycznych, o podobnym profilu działania, z poszanowaniem
obowiązującego prawa, na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
2.W tym celu Stowarzyszenie może zawiązywać koalicje z osobami prawnymi i instytucjami.
3.Stowarzyszenie może ustanawiać stałe bądź czasowe grupy, zespoły i rady robocze,
komitety i inne jednostki organizacyjne oraz grupy i formacje artystyczne.
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Działalność gospodarcza
§ 10
1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3.Nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Stowarzyszenie
przeznacza na działalność pożytku publicznego.
Działalność pożytku publicznego
§ 11
Realizując swoje cele statutowe, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność
pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie
prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności
2007 do działalności pożytku publicznego realizowanej przez Stowarzyszenie należy:
a) odpłatna działalność pożytku publicznego:
1.prowadzenie działalności wydawniczej książek oraz pozostałej działalności wydawniczej
w zakresie kultury, edukacji i nauki, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
(PKD 58.11.Z)
2.prowadzenie działalności związanej z produkcją filmów i nagrań wideo oraz nagrań
dźwiękowych i muzycznych w obszarze kultury oraz projekcją filmów edukacyjnych,
dokumentalnych i etnograficznych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
(PKD 59.11.Z; PKD 59.14.Z; PKD 59.20.Z)
3.doradztwo i ekspertyzy w dziedzinie kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego i etnografii
oraz aktywizacji zawodowej, (PKD 74.90.Z)
4.działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów oraz konferencji
naukowo-kulturalnych, (PKD 82.30.Z)
5.prowadzenie nauki w dziedzinie kultury i sztuki, w tym szkoleń, warsztatów, kursów,
prelekcji, wykładów, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej dzieci
i młodzieży, prowadzenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej, w tym wymian młodzieży,
artystów oraz profesjonalistów w dziedzinie kultury, krajowych i zagranicznych, (PKD
85.52.Z)
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6.działalność twórcza i wspomagająca związana z kulturą i rozrywką, działalność obiektów
kulturalnych, organizacja i produkcja przedsięwzięć artystycznych w kraju i zagranicą,
w tym festiwali, koncertów, eventów, wystaw, prelekcji, wykładów, wernisaży,
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży.
(PKD 90.0)
b) nieodpłatna działalność pożytku publicznego:
1.prowadzenie działalności wydawniczej książek oraz pozostałej działalności wydawniczej
w zakresie kultury, edukacji i nauki, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
(PKD 58.11.Z; PKD 58.14.Z)
2.prowadzenie działalności związanej z produkcją filmów i nagrań wideo oraz nagrań
dźwiękowych i muzycznych w obszarze kultury oraz projekcją filmów edukacyjnych,
dokumentalnych i etnograficznych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
(PKD 59.11.Z; PKD 59.14.Z; PKD 59.20.Z)
3.inicjowanie badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego, sztuki, rękodzieła i etnografii,
tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze dziedzictwa kulturowego, (PKD 72.20.Z)
4.prowadzenie nauki w dziedzinie kultury i sztuki, w tym szkoleń, warsztatów, kursów,
prelekcji, wykładów, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej dzieci
i młodzieży, prowadzenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej, w tym wymian młodzieży,
artystów oraz profesjonalistów w dziedzinie kultury, krajowych i zagranicznych, (PKD
85.52.Z)
5.organizowanie zbiórek publicznych, wydarzeń oraz koncertów, (PKD 88.99.Z)
6.działalność twórcza i wspomagająca związana z kulturą i rozrywką, działalność obiektów
kulturalnych, organizacja i produkcja przedsięwzięć artystycznych w kraju i zagranicą,
w tym festiwali, koncertów, eventów, wystaw, prelekcji, wykładów, wernisaży,
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży,
(PKD 90.0)
7.przeciwdziałanie zanikaniu polskich tradycji i kultury ludowej, budowa tożsamości
regionalnej, całoroczna promocja, propagowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
polskiego, zagranicznego oraz grup etnicznych, przy współpracy z administracją publiczną,
(PKD 94.99.Z)
8.współpraca krajowa i międzynarodowa, w tym z Polonią i Polakami na świecie,
oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i dialogu międzykulturowego. (PKD
94.99.Z)
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Rozdział III. Członkostwo - prawa i obowiązki
§ 12
1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.
2.Nie można być w tym samym czasie członkiem zwyczajnym i członkiem wspierającym
Stowarzyszenia.
§ 13
1.Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
oraz cudzoziemiec mieszkający na stałe lub czasowo w Polsce, korzystający z pełni praw
publicznych, który wyrazi wolę przynależności do Stowarzyszenia i działania zgodnego
z jego Statutem i ustalonymi zasadami oraz złoży pisemną deklarację zawierającą
rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2.Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą nie później
niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
3.Osoby poniżej szesnastego roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia, spełniając warunki
przewidziane prawem, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, bez prawa
udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 14
1.Członkiem wspierającym może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna,
zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe
lub rzeczowe dla Stowarzyszenia, stałą lub okresową składkę i zostanie przyjęta na podstawie
pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
2.Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem
swojego przedstawiciela.
§ 15
1.Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) do czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
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2) brać udział we wszystkich formach pracy Stowarzyszenia,
3) wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
4) korzystać z wszelkich urządzeń i agend Stowarzyszenia na warunkach ustalonych
przez Zarząd Stowarzyszenia,
5) korzystać z wszelkich innych przywilejów i udogodnień, jakie Stowarzyszenie zapewnia
w statutowej działalności programowej.
2.Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członka zwyczajnego z tym, że w wypadku
osoby prawnej, bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje tylko jednemu jej
przedstawicielowi.
§ 16
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię i dobro Stowarzyszenia,
3) brać czynny udziału w działaniach Stowarzyszenia,
4) przestrzegać norm współżycia społecznego i organizacyjnego,
5) regularnego uiszczania składek członkowskich.
§ 17
1.Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnej, złożonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, rezygnacji członka,
2) skreślenia z listy członków, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w przypadku
nieusprawiedliwionego nieopłacania składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 lata,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia
większością 2/3 głosów, za działalność na szkodę Stowarzyszenia, bądź nie przestrzegania
postanowień Statutu lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego
na karę dodatkową utraty praw publicznych,
4) śmierci członka.
2.Członkostwo wspierające ustaje w razie skreślenia uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia
z powodu niepłacenia składki członkowskiej za okres ponad 1 rok lub utraty osobowości
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prawnej. W stosunku do członków wspierających będących osobami fizycznymi stosuje się
odpowiednio postanowienia ust. 1.
3.Wobec członków Stowarzyszenia naruszających postanowienia Statutu mogą być
stosowane następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
4.Uprawnionym do stosowania kar jest Zarząd Stowarzyszenia.
5.Decyzję o zamiarze zastosowania kary upomnienia lub nagany, skreśleniu z listy członków
lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia, po wcześniejszym uprzedzeniu członka o takim
zamiarze, w terminie nie krótszym niż 30 dni, i umożliwieniu złożenia wyjaśnień podejmuje
Zarząd Stowarzyszenia.
6.Po złożeniu wyjaśnień przez członka Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może odstąpić
od postanowienia wymierzenia kary, skreślenia lub wykluczenia członka.
7.Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić członka w pełnieniu określonych funkcji oraz w
prawach członka do czasu zakończenia postępowania, jeżeli ze względu na rodzaj
przewinienia przemawiają za tym względy wychowawcze lub dobro Stowarzyszenia.
8.Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po upływie roku od prawomocnego ukarania.
9.Wykluczenie ze Stowarzyszenia oraz skreślenie z listy członków powoduje pozbawienie
praw członkowskich.
10.Wykluczonemu lub skreślonemu przysługuje prawo ponownego ubiegania się
o członkostwo w Stowarzyszeniu po upływie dwuletniej karencji i po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
11.Od uchwały o ukaraniu, skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu przysługuje
odwołanie na zasadach określonych w § 18.
§ 18
1.Od decyzji o nie przyjęciu do Stowarzyszenia, ukaraniu, skreśleniu lub wykluczeniu
przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie winno
być złożone na piśmie w ciągu 7 dni od dnia doręczenia członkowi wspomnianych decyzji.
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2.Walne Zebranie Członków, w ciągu 3 miesięcy od doręczenia odwołania, rozpatruje
odwołanie. Ostateczna decyzja podjęta zostaje uchwałą.
3.Od decyzji Walnego Zebrania Członków wydanej w trybie § 18 Statutu, odwołanie
nie przysługuje.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia, tryb ich wyboru i podejmowania decyzji
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej „WZC”,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 20
1.Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykła większością głosów. WZC może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
tajnego.
2.W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej
niż 1/3 składu organu władzy.
§ 21
1.Czynne prawo wyborcze maja pełnoletni członkowie Stowarzyszenia, z uwzględnieniem
§ 15 ust.2.
2.Bierne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie Stowarzyszenia, z uwzględnieniem
§ 15 ust.2, z zastrzeżeniem, iż w wyborach na funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia prawo
to mają wyłącznie osoby z wykształceniem wyższym, które nie były skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 22
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do

Strona 10 z 15

Towarzystwo „Poligrodzianie”
61-012 Poznań
ul. Krótka 3/31
wpis do KRS nr 0000222680
Regon 634638950 NIP 9721100400
KONTO: BOŚ S.A Oddział Poznań 39 1540 1056 2001 8312 9885 0001
e-mail: poligrodzianie@onet.pl tel. 0048 0603 775 332 www.poligrodzianie.pl

głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 23
1.Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
2.Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa z upływem kadencji, a w czasie kadencji
na skutek:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) rezygnacji z mandatu,
3) odwołania ze składu władz lub odwołania danej władzy.
3.Nie można łączyć funkcji Członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
Walne Zebranie Członków
§ 24
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd, raz na dwa lata, jako zwyczajne,
oraz raz na cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 21 dni przed jego
terminem. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim
terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania poprzedniego Walnego Zebrania
Członków.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni
od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim
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terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania poprzedniego Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian Statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, z zastrzeżeniem § 18,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Zarząd
§ 26
1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2.Zarząd składa się z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa,
wiceprezesa i skarbnika.
3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4.Do ważności oświadczeń składanych w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności
w zakresie zaciągania zobowiązań lub dysponowania majątkiem Stowarzyszenia,
do kwoty PLN 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto, wymagana jest
zgoda jednego członka Zarządu.
5.Do zaciągania zobowiązań lub dysponowania majątkiem Stowarzyszenia powyżej kwoty
PLN 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto wymagane jest łączne
współdziałanie dwóch członków Zarządu.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
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1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6) przyjmowanie i wykluczanie członków zwykłych i wspierających Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich,
9) tworzenie programów działania Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna
§ 28
1.Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia.

powołana jest

do

sprawowania kontroli

nad działalnością

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu Komisji.
3.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 29
1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) kontrola i ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowej, pod względem celowości, rzetelności
i gospodarności.
3) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
żądaniem wyjaśnień.
4) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
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5) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
6) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
7) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 30
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i fundusze
oraz praca własna członków.
§31
1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
4) dochody z działalności gospodarczej,
5) wpływy z działalności statutowej i majątku nieruchomego.
2.Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone do
podziału między jego członków.
3.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą również przez uczestnictwo
w działalności innych podmiotów.
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4.Składka członkowska jest powszechna i obowiązkowa dla wszystkich członków
Stowarzyszenia.
5.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 32
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
władze 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”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, władz 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,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, władz lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie
władz lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI. Przepisy końcowe
§ 33
1.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.
2.Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innym stowarzyszeniem, podziału,
przekształcenia lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 delegatów.
3.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
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