Statut Stowarzyszenia
Stowarzyszenia Kurka Wodna

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§1
1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Kurka Wodna – dalej zwana Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może posługiwad się nazwą skróconą – Kurka Wodna.
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
oraz postanowieo niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Katowice.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa śląskiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działad na terenie innych paostw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.

§4
1. Stowarzyszenie zrzesza osoby w celach prowadzenia działalności dla ochrony przyrody i zwierząt,
angażowania oraz integracji społeczności w ramach działao ekologicznych. Działalnośd
Stowarzyszenia opiera się na idei zrównoważonego rozwoju oraz harmonii człowieka z przyrodą.
2. Działalnośd Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniad pracowników, w tym swoich
członków.
3. Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd odpłatną pożytku publicznego.

4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie
reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik
powołany uchwałą przez Walne Zebranie Członków.

§5
1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.
2. Emblemat i wszelkie zmiany w tym zakresie zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia po konsultacjach
w ramach Walnego Zgromadzenia.
3. Stowarzyszenie ma prawo używad pieczęci i odznak według zatwierdzonych wzorów na ogólnych
zasadach prawnych.

§6
1. Stowarzyszenie może łączyd się lub stowarzyszad z innymi stowarzyszeniami i organizacjami
krajowymi i zagranicznymi na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Stowarzyszenie może powoływad inne podmioty, w tym szczególności fundacje, spółdzielnie
socjalne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności
zawodowej, centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej.
3. Stowarzyszenie jest niezależną, niezwiązaną z żadną partią polityczną i grupą interesu organizacją.
4. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwad się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§7
1. Celem Stowarzyszenia jest zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego
oraz przeciwdziałanie negatywnym aspektom antropopresji.

2. Ponadto, celami Stowarzyszenie są:
a) ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,

b) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
c) pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie rodzin i systemu pieczy
zastępczej,
d)

działalnośd charytatywna i dobroczynnośd,

e) ochrona i promocja zdrowia,
f)

działalnośd na rzecz osób niepełnosprawnych,

g) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h) działalnośd na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
i)

działalnośd na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym oraz ich rodzin i bliskich,

j)

działalnośd wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,

k) działalnośd

wspomagająca

rozwój

techniki,

wynalazczości

i

innowacyjności

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązao technicznych w

praktyce

gospodarczej,
l)

działalnośd wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

m) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
n) kultura fizyczna i sport,
o) turystyka i krajoznawstwo,
p) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji,
q) działalnośd na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeostwami,
r) wspieranie wolontariatu,
s) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
t) działalnośd w zakresie ekonomii społecznej oraz działalnośd na rzecz integracji i reintegracji
społecznej oraz zawodowej określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia
tych

osób,

tj.:

zatrudnienie

co

najmniej

50%

osób

bezrobotnych/osób

z niepełnosprawnościami/osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym/osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych lub/i zatrudnienie co najmniej 30% osób
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej przez:

1. Podejmowanie działao i programów na rzecz poprawy stanu środowiska, ochrony dziedzictwa
przyrodniczego oraz w zakresie rozwoju zrównoważonego.
2. Działania mające na celu ochronę gatunkową zwierząt, roślin i grzybów.
3. Dążenia do objęcia ochroną obszarów i gatunków przyrodniczo cennych.
4. Prace badawcze i naukowe w dziedzinie ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt, w tym
inwentaryzacje przyrodnicze.
5. Monitoring stanu środowiska przyrodniczego, w szczególności jego zagrożeo, procesów
degradacji oraz skutków prowadzonych działao.
6. Przygotowywanie

i

zlecanie

wykonania

opracowao

i

ekspertyz

dotyczących

stanu

i funkcjonowania m. in. środowiska naturalnego.
7. Występowanie do właściwych organów z wnioskami o przeprowadzenie działao w celu usunięcia
stwierdzonych zagrożeo środowiska lub przywrócenia jego stanu pożądanego.
8. Prowadzenie interwencji i akcji bezpośrednich w sytuacjach zagrożenia dla środowiska
naturalnego w granicach określonych przepisami prawa.
9. Wsparcie, opieka, ochrona praw i dobrostanu obejmujące gatunki zwierząt dzikich, hodowlanych
i udomowionych.
10. Wsparcie i prowadzenie schronisk oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt.
11. Prowadzenie interwencji i akcji w sytuacjach zagrożenia dla zwierząt, ze szczególnym
uwzględnieniem okrutnego traktowania.
12. Doradztwo, pomoc merytoryczną i techniczną dla innych podmiotów w zakresie ochrony
środowiska i zwierząt.
13. Prace z zakresu badao społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ekologii i ochrony
środowiska.
14. Organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne.
15. Udział w targach, festiwalach i innych imprezach publicznych.
16. Pobudzanie

świadomości

ekologicznej

i

propagowanie

postaw

proekologicznych

w społeczeostwie.
17. Edukacja i rozwój wiedzy, w szczególności o środowisku przyrodniczym – zagrożeniach
i metodach jego ochrony.
18. Prowadzenie działao z zakresu edukacji ekologicznej (m. in. realizację wykładów, prelekcji,
prezentacji, seminariów, warsztatów, szkoleo, wystaw, obozów, publikacji drukowanych
i elektronicznych, materiałów wideo, serwisu internetowego itp.).

19. Inicjowanie i organizowanie imprez, akcji oraz konkursów, w tym m.in. kulturalnych,
artystycznych, sportowych – na rzecz działao ekologicznych.
20. Organizowanie wieców, demonstracji, marszów itp. zgodnych z celami Stowarzyszenia.
21. Realizację kampanii społecznych, akcji informacyjnych i edukacyjnych za pośrednictwem
środków masowego przekazu.
22. Projektowanie, tworzenie oraz dystrybucję programów internetowych i aplikacji mobilnych.
23. Promocję Stowarzyszenia i jego idei za pośrednictwem środków masowego przekazu.
24. Wspieranie innych organizacji i ośrodków w zakresie m. in. edukacji ekologicznej.
25. Współpracę z innymi instytucjami, w szczególności administracją i samorządem, organizacjami
pozarządowymi, biznesem, placówkami akademickimi, szkołami różnego szczebla, w tym
podmiotami mającymi wpływ na stan środowiska przyrodniczego, w kraju i za granicą.
26. Zgłaszanie wniosków, uwag itp. do odpowiednich organów administracyjnych odpowiedzialnych
za prowadzenie oraz nadzorowanie spraw, przedsięwzięd i inwestycji, które mogą oddziaływad
na środowisko, na każdym etapie ich realizacji (projektowanie, planowanie, realizacja,
eksploatacja, likwidacja).
27. Zgłaszanie wniosków i propozycji w procesach tworzenia i zmiany przepisów prawnych
na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
28. Działalnośd wytwórczą (w tym recykling i upcykling).
29. Prowadzenie innych działao proekologicznych i związanych z ochroną środowiska.
30. Działalnośd wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
31. Zagospodarowanie przestrzeni dla wspólnych działao społeczności lokalnych.
32. Krzewienie zaangażowania obywatelskiego, propagowanie i organizacja wolontariatu.
33. Włączanie w działania osób ze środowisk zmarginalizowanych, m.in

dzieci i młodzieży

zagrożonych wykluczeniem społecznym.
34. Rozwijanie i wspieranie działao kulturotwórczych i środowiskowych.
35. Wsparcie materialne, rzeczowe i nieodpłatne świadczenia w ramach pomocy społecznej.
36. Prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej.
37. Prowadzenie działalności wydawniczej.
38. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej.
39. Działania popularyzatorskie poprzez publikacje drukowane, elektroniczne oraz kampanie
społeczne.
40. Działalnośd stypendialną.
41. Działalnośd sportową i kulturalną.
42. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej.
43. Pozyskiwanie funduszy na cele Stowarzyszenia w sposób wynikający z zapisów Statutu.

44. Promowanie innych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw prowadzących działalnośd zgodną
z założeniami i działalnością Stowarzyszenia.
45. Wspieranie innych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw prowadzących działalnośd zgodną
z założeniami i działalnością Stowarzyszenia.
46. Redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom o działalności zgodnej z założeniami
statutowymi Stowarzyszenia.
47. Inicjowanie, wdrażanie i realizację projektów aplikacyjnych na cele zgodne z założeniami
Stowarzyszenia.
48. Przygotowanie bądź udział w przygotowaniu opracowao specjalistycznych w zakresie
programów rewitalizacji i dokumentów strategicznych.

§9
1. Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach.

2. Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych, w tym m.in. na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalnośd pożytku
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Stowarzyszenie.

3. Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą m.in. w zakresie następujących PKD:

a) 14.13.Z – Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
b) 14.19.Z – Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
c) 32.13.Z – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych;
d) 46.19.Z – Działalnośd agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
e) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
f)

47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona
na straganach i targowiskach;

g) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
h) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami;
i)

58.11.Z - Wydawanie książek;

j)

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

k) 58.19.Z - Pozostała działalnośd wydawnicza;
l)

68.20. Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

m) 68.31. Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
n) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania;
o) 73.11.Z – Działalnośd agencji reklamowych;
p) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
q) 73.12. C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet);
r) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
s) 74.20.Z – Działalnośd fotograficzna;
t) 94.99.Z – Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
u) 95.23.Z – Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych;
v) 95.24.Z – Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego;
w) 95.29.Z – Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
x) 73.12. C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet);
y) 86.90.E - Pozostała działalnośd w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
z) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.

zwyczajnych,

2.

wspierających,

3.

honorowych.

§ 11
1.

Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne i prawne.

2.

Osoba prawna może byd jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3.

Członkiem Stowarzyszenia mogą byd cudzoziemcy, w tym również posiadający miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

Członkiem Stowarzyszenia może byd każda osoba od 18 roku życia.

§ 12
1.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może byd każda osoba fizyczna, która zostanie
zarekomendowana przez minimum dwóch członków Stowarzyszenia oraz złoży deklarację
członkowską na piśmie.

2.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
którą Zarząd podejmuje na najbliższym posiedzeniu.

3.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie przyjęcia bądź nieprzyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje –
w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały – odwołanie do Walnego Zebrania, którego
uchwała jest ostateczna.

4.

Odwołanie musi zostad rozpatrzone w terminie 30 dni od jego wpłynięcia do Stowarzyszenia.

5.

Członkowie-założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą złożenia
podpisu na liście członków założycieli Stowarzyszenia.

§ 13
1.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostad osoba fizyczna lub prawna, która udzieli
Stowarzyszeniu pomocy finansowej, rzeczowej i/lub merytorycznej.

2.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
§ 14

1.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może byd osoba fizyczna będąca lub niebędąca
członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, która wniosła istotny wkład w działalnośd zbieżną
z celami statutowymi Stowarzyszenia.

2.

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia
lub pięciu członków zwyczajnych bądź wspierających Stowarzyszenia.
§ 15

Członek zwyczajny ma prawo:

1.

wybierad i byd wybierany do władz Stowarzyszenia;

2.

uczestniczyd z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;

3.

uczestniczyd w działaniach statutowych oraz spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie;

4.

zgłaszad wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

5.

korzystad z pomocy Stowarzyszenia;

6.

korzystad z majątku materialnego Stowarzyszenia - z zastrzeżeniem §42;

7.

korzystad z dorobku niematerialnego Stowarzyszenia na podstawie zgody Zarządu;

8.

oficjalnie reprezentowad Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictwa Zarządu.

§ 16
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1.

brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

2.

uczestniczenia w Walnych Zebraniach (za wyjątkiem uzasadnionych przypadków);

3.

przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

4.

regularnego opłacania składek;

5.

dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 17

1.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

2.

Członkowie wspierający i honorowi mogą byd głosem doradczym w Walnym Zebraniu i innych
władzach Stowarzyszenia.

3.

Poza prawem głosu wyborczego członkowie wspierający i honorowi posiadają takie same prawa
jak członkowie zwyczajni.

4.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeo,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5.

Członek wspierający może działad w Stowarzyszeniu za pośrednictwem pełnomocnika.

6.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 18

1.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

b)

skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;

c)

wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowieo Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

d)

wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu biernej postawy i nieangażowania się w działania
Stowarzyszenia;

e)

utraty pełnej zdolności do czynności prawnej;

f)

śmierci członka Stowarzyszenia lub likwidacji podmiotu prawnego;

g)

rozwiązania Stowarzyszenia.

2.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje – w terminie 30 dni
od daty doręczenia uchwały – odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

3.

Odwołanie musi zostad rozpatrzone w terminie 30 dni od jego wpłynięcia do Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1.

Walne Zebranie,

2.

Zarząd,

3.

Komisja Rewizyjna.
Walne Zebranie Stowarzyszenia
§ 20

1.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

W Walnym Zebraniu biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 21

1.

Walne Zebranie może byd zwyczajne i nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyd się w każdym czasie.

4.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.

5.

Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 4 lit. b) i c) powinien zawierad propozycję porządku
posiedzenia.

6.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno byd zwołane nie później niż w terminie 2 miesięcy
od zgłoszenia wniosku i obradowad w pierwszej kolejności nad sprawami ustalonymi w porządku
posiedzenia.

7.

Walnemu Zebraniu przewodniczy Przewodniczący, wybrany wcześniej przez Zarząd spośród
członków Zarządu.

8.

Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania co najmniej na 7
dni przed wyznaczonym terminem pocztą elektroniczną za potwierdzeniem. Zarząd wskazuje
również ewentualny drugi termin, w którym rozpoczną się obrady, w sytuacji gdy w pierwszym
terminie ilośd zebranych nie będzie stanowiła wymaganego kworum.

9. Uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim natomiast większością zwykłą
bez względu na liczbę obecnych.
10. Głosowania na Walnym Zebraniu są jawne.
11.Posiedzenia Walnego Zebrania są protokołowane.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2. uchwalanie zmian Statutu;
3. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeo na rzecz
Stowarzyszenia;
5. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao;
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
10. rozpatrywanie odwołao od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał o powołaniu i rozwiązaniu oddziału terenowego Stowarzyszenia zarówno
posiadającego jak i nie posiadającego osobowośd prawną
Zarząd Stowarzyszenia
§ 23
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 1 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie (na pierwszym
posiedzeniu Zarządu) prezesa, oraz wiceprezesów.

2. Zarząd może byd powołany nieodpłatnie, odpłatnie, w ramach umowy o pracę lub inną umowę
cywilnoprawną.
3. Liczba członków Zarządu na najbliższą kadencję ustalana jest w głosowaniu Walnego Zebrania,
po zamknięciu list kandydatów do władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie Zarządu muszą spełniad warunek, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
5. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Mogą
w nim brad udział z głosem doradczym zaproszone przez Zarząd osoby ze Stowarzyszenia oraz spoza
Stowarzyszenia.
6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
§ 24
1. Prezes stoi na czele Zarządu.
2. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz kieruje bieżącymi sprawami.

§ 25
1. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, a wybór odbywa się w głosowaniu jawnym większością głosów,
przy czynnym udziale minimum połowy członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie Zarządu mogą byd wybierani na nieograniczoną liczbę kadencji.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą dobrowolnej rezygnacji jej członka, jego odwołania decyzją
Walnego Zebrania lub śmierci.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) zakooczenia kadencji Zarządu;
b) nienależytego wykonywania funkcji, działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów
prawa bądź Statutu Stowarzyszenia.
5. W razie zmniejszenia się składu Zarządu z jakichkolwiek przyczyn, Zarząd ma prawo uzupełnid swój
skład w drodze dokooptowania jednej osoby.
6. Kadencja dokooptowanych członków władz Zarządu upływa wraz z koocem kadencji członków
władz wybranych wcześniej przez Walne Zebranie.
7. W razie zmniejszenia się składu Zarządu, uniemożliwiającego wykonywania statutowych funkcji
Walne Zebranie dokona wyboru nowego Zarządu.

§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia i ustalanie kierunku jego działao;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
c) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia w sytuacjach uwzględnionych w Statucie;
d) rozpatrywanie kwestii powstałych między członkami Stowarzyszenia, związanych z jego
działalnością;
e) zwoływanie Walnego Zebrania;
f) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
g) sporządzanie rocznych sprawozdao Stowarzyszenia;
h) dysponowanie i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
i) ustalanie warunków wynagradzania pracowników Stowarzyszenia;
j) występowanie z wnioskami w kwestiach zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia;
k) powoływanie Rady Konsultacyjno-Doradczej, w skład której wchodzą pracownicy Stowarzyszenia,
l) określanie limitów wynagrodzeo dla wszystkich pracowników oraz kadry zarządzającej
Stowarzyszenia, tak aby nie przekraczały wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
ł) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie przypisanych do kompetencji innych organów.
§ 27
1. Do składania oświadczeo woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązao majątkowych
uprawniony jest każdy członek Zarządu działający jednoosobowo.
2. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenie składa Prezes.
3. Członkowie Zarządu mogą ustanowid pełnomocnictwo ogólne, szczegółowe i rodzajowe.
§ 28
Pracownicy Stowarzyszenia podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę
oraz ustala wynagrodzenie.
§ 29
Zarząd może uchwalid Regulamin Prac Zarządu, który wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez
Walne Zebranie.
§ 30
Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§ 31
Członkowie Zarządu mogą otrzymywad wynagrodzenie za pełnione funkcje.

Komisja rewizyjna
§ 32
1.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.

Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
§ 33

1.

Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób: Przewodniczącego i Zastępcy wybranych przez
Walne Zebranie Stowarzyszenia.

2.

Przewodniczącego wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich członków na pierwszym
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
§ 34

1.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą byd wybierani na nieograniczoną liczbę kadencji.

3.

W razie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej, w czasie trwania kadencji Komisja może
dokooptowad jednego członka na jego miejsce.
§ 35

1.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

2.

Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

3.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają za wspólną decyzją obu członków.
§ 36

Komisja Rewizyjna może uchwalid Regulamin Prac Komisji Rewizyjnej, który wchodzi w życie z dniem
zatwierdzenia przez Walne Zebranie.
§ 37
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)

kontrola działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności finansowej;

b)

prezentacja wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu;

c)

prawo żądania zwołania Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu;

d)

zatwierdzanie rocznych sprawozdao finansowych i udzielanie Zarządowi absolutorium;

e)

prezentacja sprawozdao ze swojej działalności na Walnym Zebraniu;

f)

podpisywanie umów dotyczących kwestii merytorycznych i wynagrodzenia z członkami Zarządu.

§ 38

1.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą byd spokrewnieni, spowinowaceni, pozostad
w podległości służbowej, w związku małżeoskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą byd skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.

Niedozwolone jest łączenie członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie.
§ 39

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywad z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 40
1. Majątek Stowarzyszenia stanowid mogą nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą byd:
a) składki członkowskie;
b) odpłatna działalnośd pożytku publicznego;
c) działalnośd gospodarcza;
d) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własnośd lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia;
e) dotacje, subwencje, granty oraz wszelkiego rodzaju inne środki publiczne;
f)

udziały, lokaty,

g) darowizny, zapisy i spadki;
h) dochody z ofiarności publicznej;
i)

majątek Stowarzyszenia;

j)

dywidendy oraz zyski z akcji i udziałów,

k) inne wpływy prawem nie zabronione.

§ 41
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowośd zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 42
1.

Decyzje w sprawie nabywania zbywania obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

2.

Decyzje o zaciąganiu kredytów i pożyczek z możliwością zabezpieczania wierzytelności
majątkiem Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie Uchwały.

3.

Dla ważności oświadczeo woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób.

4.

Cały dochód z działalności statutowej oraz z majątku Stowarzyszenia przeznaczany jest wyłącznie
na realizację celów statutowych.
§ 43
Stowarzyszenie nie może:

1.

udzielad pożyczek lub zabezpieczad zobowiązao majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku

pokrewieostwa

lub

powinowactwa

w

linii

prostej,

pokrewieostwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”;
2.

przekazywad majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego 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;

3.

wykorzystywad majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów
lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4.

nabywad towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 44
1.

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną, która podejmuje uchwałę o przekazaniu majątku w formie przeniesienia własności
na inną organizację, której cele są zgodne z celami Stowarzyszenia.

4.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie,
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia koocowe

§ 45
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu
rejestrowego.

