STATUT
STOWARZYSZENIA SPOŁECZNOŚCI POLONII WARSZAWA

„CZARNE KOSZULE”
PREAMBUŁA
My, przedstawiciele klubowej społeczności Polonii Warszawa,
mając na uwadze dobro najstarszego istniejącego warszawskiego klubu sportowego, Polonii
Warszawa, ustalamy jako nadrzędną wartość połączenie głosów naszych wszystkich stowarzyszeń,
sekcji, osób prawnych i fizycznych, a także grup nieformalnych w jeden wspólny głos, który
reprezentowało będzie
Stowarzyszenie Społeczności Polonii Warszawa „Czarne Koszule”.
Spójny głos społeczności skupionej wokół klubu jest niezbędny w dążeniu do wspólnie ustalonego celu
jakim jest dobro Polonii.
Zważywszy, że reprezentujemy różne środowiska, poglądy i systemy wartości, wspólnie oświadczamy,
że odkładając na bok wszystko, co mogłoby nas podzielić, decydujemy się na działanie w imieniu całej
polonijnej społeczności i jedynie to dobro mamy na uwadze w drodze do odbudowy klubu i odzyskania
właściwego miejsca Polonii Warszawa na sportowej mapie Warszawy i Polski.
Wszyscy niżej podpisani, udzielamy swojego poparcia i dajemy Stowarzyszeniu Społeczności
Polonii Warszawa „Czarne Koszule” mandat do reprezentowania stanowiska całej polonijnej
społeczności.
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Społeczności Polonii Warszawa „Czarne
Koszule” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy –
Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)
oraz niniejszego Statutu.
§2
1.

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym
uwzględnieniem m.st. Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

3.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, a do
prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać je osobom fizycznym
lub prawnym.
§4
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1.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.

Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej. Wzór symboli
Stowarzyszenia zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

3.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o
celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

4.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§5

Celem Stowarzyszenia jest w pierwszej kolejności:
1.

wspólnym działaniem na rzecz Klubu Sportowego Polonia Warszawa (dalej jako
„Polonia Warszawa”) oraz rozwoju jego infrastruktury,

2.

tworzenie, wspieranie i rozwijanie społeczności osób zainteresowanych historią Polonii
Warszawa, jej tradycjami i barwami,

3.

zjednoczenie wszystkich sympatyków Polonii Warszawa, niezależnie od sekcji,
zainteresowanych działalnością społeczną na rzecz rozwoju Polonii Warszawa i jej
infrastruktury,

4.

popularyzowanie Polonii Warszawa i związanych z nią idei wśród mieszkańców
Warszawy,

5.

promocja Polonii Warszawa w mediach,

6.

wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu możliwości współpracy na rzecz w Polonii
w ramach struktur samorządu i administracji państwowej,

7.

działanie na rzecz zachowania tożsamości Polonii Warszawa na sportowej mapie
Warszawy.
§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.

aktywne uczestnictwo w życiu publicznym,

2.

gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,

3.

współpracę z organizacjami mającymi zbliżone i niesprzeczne cele,

4.

gromadzenie i opracowywanie materiałów oraz dokumentów dotyczących Polonii
Warszawa,

5.

organizowanie wydarzeń sportowych, kibicowskich, wykładów, prelekcji poświęconych
tematyce Polonii Warszawa,

6.

prowadzenie drużyny piłki nożnej,
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7.

organizowanie wyjazdów dla zorganizowanych grup sympatyków Polonii Warszawa
oraz zapewnianie wsparcia dla sympatyków Polonii Warszawa podczas wydarzeń
sportowych lub kulturalnych poza Warszawą,

8.

prowadzenie

działalności

wydawniczej,

publicystycznej,

informacyjnej

i

popularyzatorskiej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych mediów,
9.

wspomaganie i popularyzowanie działań kultywujących Polonię Warszawa,

10. współpracę z instytucjami oświatowymi i wychowawczymi, samorządami i innymi
organizacjami,

organami

lub

instytucjami

w

zakresie

działań

związanych

z

popularyzacją celów Stowarzyszenia oraz budowy nowego stadionu Polonii Warszawa,
11. organizację zbiórek publicznych na cele społeczne,
12. pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów zgodnych z celami
Stowarzyszenia,
13. występowanie do władz państwowych, samorządowych i regionalnych z wnioskami i
opiniami w sprawach dotyczących Polonii Warszawa.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§7
1.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)

zwyczajnych,

2)

wspierających,

3)

honorowych.

2. Członkowie nie mają prawa należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami
Stowarzyszenia.
§8
1.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
i cudzoziemcy, którzy ukończyli 18 rok życia i złożyli deklarację wraz z rekomendacją
dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.

Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Prezydium Zarządu w terminie 3 miesięcy
od złożenia wniosku.

3.

Brak podjęcia uchwały w tym terminie uznaje się za odmowę przyjęcia w poczet
członków zwyczajnych.
§9

1.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna. Godność członka
wspierającego będącego osobą fizyczną, jego prawa i obowiązki nie naruszają i nie
znoszą praw i obowiązków wynikających z innego typu członkostwa.
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2.

Członków wspierających przyjmuje uchwałą Prezydium Zarządu na podstawie
pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację rodzaju wsparcia, jakie będzie udzielone
Stowarzyszeniu, w terminie 3 miesięcy od złożenia zgłoszenia.

3.

Brak podjęcia uchwały w tym terminie uznaje się za odmowę przyjęcia w poczet
członków wspierających.
§ 10

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie, na Wniosek Zarządu lub co
najmniej 5 członków Stowarzyszenia, w uznaniu wybitnych zasług w działaniach
zgodnych z celami Stowarzyszenia. Godność członka honorowego, jego prawa i
obowiązki nie naruszają i nie znoszą praw i obowiązków wynikających z innego typu
członkostwa z wyjątkiem obowiązku płacenia składek. Członkowie honorowi mają
prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia i Walnych Zebraniach z głosem
doradczym.
§ 11
Od braku uchwały o przyjęciu w poczet członków lub od uchwały odrzucającej wniosek o
przyjęcie kandydatowi przysługuje prawo odwołania w terminie siedmiu dni od doręczenia
uchwały lub od upływu trzymiesięcznego terminu na jej podjęcie do Zarządu
Stowarzyszenia. Zarząd rozpatruje odwołanie w terminie trzydziestu dni od wpływu
odwołania. Brak rozpatrzenia odwołania w tym terminie uznaje się za jego odrzucenie. § 16
ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.
§ 12
1.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1)

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2)

korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3)

udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,

4)
2.

zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)

brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

2)

uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

3)

przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4)

regularnego opłacania składek,

5)

dokładać wszelkich starań do realizacji celów Stowarzyszenia,

6)

dbać o dobre imię Stowarzyszenia i godnie je reprezentować na zewnątrz,

7)

godnie i rzetelnie sprawować funkcje we władzach Stowarzyszenia.
§ 13
4
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1.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 14

1.

2.

Prawo do składania wniosków o ukaranie członka Stowarzyszenia przysługuje:
1)

każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia;

2)

zainteresowanemu organowi.

Prezydium Zarządu wszczyna postępowanie w przeciągu miesiąca od wpłynięcia
wniosku. Jeśli wniosek dotyczy jednego z członków Prezydium Zarządu, zostaje on
wyłączony z jego prac na czas trwania postępowania.

3.

Prezydium Zarządu rozpatruje wniosek i wydaje uchwałę w terminie 2 miesięcy od
wszczęcia postępowania. W szczególnych okolicznościach postępowanie może być
uchwałą Prezydium Zarządu wydłużone do 3 miesięcy, o czym Prezydium Zarządu
informuje strony.

4.

Od decyzji Prezydium Zarządu oznaczającej orzeczenie kary statutowej przysługuje
członkowi Stowarzyszenia odwołanie do Zarządu. W wypadku odwołania od decyzji
Prezydium Zarządu jest ona zawieszona do czasu wydania decyzji ostatecznej przez
Zarząd. Jeśli wniosek dotyczy jednego z członków Zarządu, zostaje on wyłączony z jego
prac na czas trwania postępowania odwoławczego.

5.

Prezydium Zarządu może orzekać wobec członków następujące kary:
1)

upomnienie,

2)

nagana,

3)

pozbawienie pełnionej funkcji,

4)

zakaz pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu na okres do 12 miesięcy,

5)

zawieszenie w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

6)

wykluczenie ze Stowarzyszenia.
§ 15

1.

Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)

dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na
ręce Zarządu,

2)

wykluczenia przez Prezydium Zarządu:
a.

z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące,

b.

z

powodu

rażącego

naruszenia

zasad

statutowych,

nieprzestrzegania

postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
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c.

ze względu na nieusprawiedliwioną nieobecność na dwóch kolejnych Walnych
Zebraniach Członków,

2.

3)

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4)

śmierci członka.

Członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1)

śmierci członka lub ustania formy prawnej,

2)

dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na
ręce Zarządu,

3)

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4)

wykluczenia przez Prezydium Zarządu:
a.

na skutek nierealizowania deklaracji wsparcia przez okres co najmniej 2
miesięcy,

b.

z

powodu

rażącego

naruszenia

zasad

statutowych,

nieprzestrzegania

postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
3.

Od uchwały Prezydium Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia
przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały.
Zarząd rozpatruje odwołanie w terminie trzydziestu dni od wpływu odwołania. Brak
rozpatrzenia odwołania w tym terminie uznaje się za jego odrzucenie. § 16 ust. 4 Statutu
stosuje się odpowiednio. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

4.

5.

Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1)

śmierci członka,

2)

dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

3)

odebrania godności członka honorowego decyzją Walnego Zebrania.

Członkostwo zwyczajne i uczestnictwo zostaje zawieszone na skutek:
1)

decyzji zainteresowanego członka dostarczonej niezwłocznie w formie pisemnej
Zarządowi – na okres do 6 miesięcy.

2)

na mocy uchwały Prezydium Zarządu – na okres do 12 miesięcy.

6. Zawieszenie

członkostwa

powoduje

utratę

wszystkich

funkcji

pełnionych

w

Stowarzyszeniu. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw i nie realizuje
obowiązków członkowskich.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
1.

Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o „władzach Stowarzyszenia” rozumie się
przez to organy Stowarzyszenia.

2.

Władze Stowarzyszenia wyrażają swoja wolę w drodze uchwał. Uchwały władz
Stowarzyszenia, podejmowane w sprawach należących do zakresu ich działania, są
6
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wiążące dla władz niższego stopnia oraz członków Stowarzyszenia, których te uchwały
dotyczą. Komisja Rewizyjna stwierdza nieważność uchwał sprzecznych z prawem lub
postanowieniami Statutu.
3.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że przepisy Statutu stanowią
inaczej. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos przewodniczącego
obrad. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że głosowania tajnego
zażąda na piśmie co najmniej 1/4 członków danego organu obecnych na posiedzeniu.

4.

Uchwały, które wymagają przesłania ich do członków Stowarzyszenia, których dotyczą,
przesyłane są drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w deklaracji.
Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest informować Zarząd o każdorazowej zmianie
danych.

5.

Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani przez organ, który dokonał ich
wyboru lub powołania. Wniosek o odwołanie może być zgłoszony na piśmie przez co
najmniej 1/3 statutowego składu organu lub przez jego przewodniczącego. Odwołanie
członków władz następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

6.

Organy Stowarzyszenia mają prawo dokooptować do swojego grona dodatkowych
członków w trakcie trwania kadencji, jednak w liczbie nie większej jednorazowo niż 2/5
składu wybranego przez Walne Zebranie i tylko w przypadku nieprzekroczenia
liczebności swojego składu określonej uchwałą Walnego Zebrania, z zastrzeżeniem § 20
ust. 2.

7.

Nie można być jednocześnie członkiem organu uchwałodawczego i rewizyjnego.

8.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Członkowie
władz pełnią mandat od dnia wyboru do dnia wyboru członków następnej kadencji.
§ 17

1.

Władzami Stowarzyszenia są:
1)

Walne Zebranie Członków;

2)

Zarząd;

3)

Prezydium Zarządu;

4)

Komisja Rewizyjna.
Walne Zebranie Członków
§ 18

1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.

Walne Zebranie:
1)

uchwala Statut Stowarzyszenia i zmiany do Statutu,
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2)

określa główne kierunki działania i rozwoju Stowarzyszenia,

3)

uchwala swój regulamin,

4)

wybiera i odwołuje Prezesa, Sekretarza i Skarbnika Stowarzyszenia,

5)

ustala liczbę członków Zarządu, wybiera i odwołuje członków Zarządu,

6)

ustala liczbę członków Komisji Rewizyjnej, wybiera i odwołuje członków Komisji
Rewizyjnej,

7)

rozpatruje roczne i kadencyjne sprawozdania i bilanse Zarządu i Komisji
Rewizyjnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Zarządowi.

8)

podejmuje uchwałę w sprawie przekształcenia Stowarzyszenia lub jego likwidacji.

9)

nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,

10) podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych przez pozostałe organy
Stowarzyszenia i jego członków,
11) podejmuje

uchwały

w

sprawach

niezastrzeżonych

dla

innych

organów

Stowarzyszenia.
§ 19
1.

Walne zebranie zwoływane jest w trybie zwyczajnym, wyborczym lub nadzwyczajnym.

2.

Walne Zebranie w trybie zwyczajnym zwołuje uchwałą Zarząd nie rzadziej, niż raz na
rok. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania w trybie zwyczajnym musi być
dostarczona członkom osobiście w formie pisemnej, w formie listu zwykłego lub
poleconego, albo drogą elektroniczną (na podany w deklaracji adres poczty
elektronicznej lub numer telefonu) wraz z podaniem terminu, miejsca i planowanego
porządku obrad co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania.

3.

Walne Zebranie w trybie wyborczym zwołuje uchwałą Zarząd nie wcześniej, niż w 34
miesiącu i nie później, niż w 38 miesiącu od poprzedniego Walnego Zebrania w trybie
wyborczym. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania w trybie wyborczym musi być
dostarczona członkom osobiście w formie pisemnej, w formie listu poleconego lub drogą
elektroniczną (na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej lub numer telefonu)
wraz z podaniem terminu, miejsca i planowanego porządku obrad na co najmniej 14 dni
przed planowanym terminem Walnego Zebrania.

4.

Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym zwołuje Prezydium Zarządu w celu
rozpatrzenia konkretnych spraw podanych we wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
Z inicjatywą zwołania Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym może wystąpić
Prezes Stowarzyszenia, Prezydium Zarządu, Zarząd, Komisja Rewizyjna lub 1/3 liczby
członków zwyczajnych. Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym odbywa się nie
później niż miesiąc od złożenia wniosku wraz z proponowanym porządkiem obrad,
który nie może ulec zmianie. W przypadku zwołania Walnego Zebrania w trybie
nadzwyczajnym, w którego porządku obrad znajdą się wybory władz Stowarzyszenia,
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terminy podane w art. 18 ust. 3 liczą się od daty, na którą zwołane jest Walne Zebranie,
w którego porządku obrad znalazły się wybory władz Stowarzyszenia.
5.

Obradom Walnego Zebrania przewodniczy Prezes Stowarzyszenia, a protokół
sporządza Sekretarz Stowarzyszenia. W przypadku braku Prezesa lub Sekretarza,
Walne Zebranie wybiera odpowiednio Przewodniczącego i Protokolanta Obrad.
Prezydium Zarządu
§ 20

1.

Prezydium Zarządu tworzą Prezes, Sekretarz i Skarbnik wybierani w bezpośrednich
wyborach przez Walne Zebranie.

2.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Sekretarza lub Skarbnika w trakcie kadencji,
Zarząd na wniosek Prezesa wyznacza do tej funkcji kogoś ze swojego grona.

3.

Pracami Prezydium kieruje Prezes. Prezes może wyznaczyć Wiceprezesa, który w jego
zastępstwie zwoła i poprowadzi obrady Prezydium Zarządu. W wypadku stwierdzenia
przez Zarząd trwałej nieobecności Prezesa lub jego trwałej niezdolności do kierowania
pracami Prezydium, Wiceprezesa, który go zastąpi, wybiera Zarząd.

4.

Prezydium Zarządu:
1) kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2) realizuje uchwały Walnego Zebrania,
3) uchwala swój regulamin,
4) zarządza majątkiem Stowarzyszenia,
5) przyjmuje i wyklucza członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
6) rozpatruje wnioski o ukaranie członków Stowarzyszenia,
7) zwołuje Walnego Zebranie w trybie Nadzwyczajnym,

5.

Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na miesiąc. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub
na wniosek co najmniej pozostałych dwóch członków Prezydium Zarządu.
§ 21

1.

Prezes:
1)

kieruje Stowarzyszeniem,

2)

reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

3)

zwołuje posiedzenia Prezydium Zarządu, proponuje porządek obrad i prowadzi
obrady,

4)

zwołuje posiedzenia Zarządu, proponuje porządek obrad i prowadzi obrady,

5)

prowadzi obrady Walnego Zebrania,

6)

może upoważniać innych członków Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia w
ograniczonym zakresie,
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7)

przedstawia Walnemu Zebraniu kadencyjne i roczne sprawozdania i bilanse
Zarządu,

2.

Sekretarz:
1)

protokołuje obrady Walnego Zebrania, Zarządu i Prezydium Zarządu, prowadzi
listę mówców,

2)

prowadzi ewidencję członków Stowarzyszenia,

3)

prowadzi ewidencję uchwał i protokołów,

4)

przygotowuje listy członków uprawnionych do głosowania,

5)

przygotowuje projekty uchwał Walnego Zebrania, Zarządu i Prezydium Zarządu,

6)

odpowiada za korespondencję zewnętrzną Stowarzyszenia,

7)

realizuje obowiązek organów Stowarzyszenia w zakresie przesyłania uchwał i
informacji do członków Stowarzyszenia,

3.

8)

przygotowuje kadencyjne i roczne sprawozdania Zarządu,

9)

sporządza protokół z Walnego Zebrania Członków.

Skarbnik:
1) prowadzi ewidencję opłaconych składek,
2) prowadzi ewidencję darowizn i innych form wsparcia finansowego Stowarzyszenia,
3) opiniuje uchwały organów Stowarzyszenia w sprawach finansowych,
4) informuje na bieżąco Prezydium Zarządu o zaległościach w opłacaniu składek
przekraczających trzy miesiące,
5) przygotowuje kadencyjne i roczne bilanse Zarządu.
Zarząd
§ 22

1.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.

2.

Zarząd składa się z 5 do 21 osób.

3.

W skład Zarządu wchodzą:
1) Prezes, Sekretarz i Skarbnik wybierani w wyborach bezpośrednich,
2) od jednego do czterech Wiceprezesów, wybieranych ze swojego grona przez Zarząd,
jeśli Zarząd liczy więcej niż trzech członków,
3) pozostali członkowie.

4.

Liczbę Wiceprezesów określa uchwałą Zarząd.

5.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
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6.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej 1/3 członków Zarządu.
§ 23

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1.

realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

2.

zwoływanie Walnego Zebrania w trybie zwyczajnym i wyborczym,

3.

uchwalanie swojego regulaminu,

4.

planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

5.

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

6.

zatwierdzanie sprawozdań kadencyjnych i rocznych przygotowanych przez Sekretarza
oraz bilansów kadencyjnych i rocznych przygotowanych przez Skarbnika,

7.

opracowywanie regulamin prac Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem zadań
Wiceprezesów Stowarzyszenia, Sekretarza i Skarbnika,

8.

uchwalanie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji o celach niesprzecznych z
celami Stowarzyszenia oraz upoważnianie Prezesa do wystąpienia o przyjęcie do tych
organizacji,

9.

zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia i
wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
11. rozpatrywania odwołań od kar dla członków Stowarzyszenia,
12. ustalanie wysokości składek członkowskich,
13. ustalanie wzoru deklaracji członkowskiej,
14. ustalanie wzoru symboli Stowarzyszenia.
§ 24
Komisja Rewizyjna
1.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i
Sekretarza, wybieranych obligatoryjnie na pierwszym posiedzeniu przez członków
Komisji ze swojego grona oraz ewentualnie Wiceprzewodniczącego.

3.

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

4.

Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

5.

Komisja ma dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
§ 25
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1.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)

kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)

ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

3)

składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

4)

wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium
Zarządowi,

5)

wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub
bezczynnego członka Zarządu,

6)

wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

7)

zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania
Członków przez Zarząd w określnym terminie,

8)

uchwalanie swojego regulaminu, który zatwierdza Zarząd.

2. Komisja Rewizyjna rozpatruje:
1)

spory kompetencyjne pomiędzy władzami Stowarzyszenia,

2)

wnioski o wykładnię Statutu,

3)

wnioski o stwierdzenie nieważności uchwał władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem
procedury odwoławczej opisanej w § 11, § 14 ust. 4 i § 15 ust. 3.

4)

wnioski o stwierdzenie działalności władz Stowarzyszenia za niezgodną ze
statutem
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne
prawa majątkowe i niemajątkowe.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1)

składki członkowskie,

2)

darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

3)

dotacje, subwencje, udziały, lokaty, granty, dywidendy,

4)

spadki,

5)

dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności.
§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji działalności statutowej.
2. Darowizny, spadki, zapisy, mogą być przeznaczane na oznaczone cele statutowe
zgodnie z decyzją Zarządu, o ile darczyńcy, spadkodawcy lub inni ofiarodawcy nie
wskazali określonego celu statutowego.
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3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Prezydium Zarządu działających
łącznie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 28
1.

Z wnioskiem o zmianę Statutu lub o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić:
a) Prezydium Zarządu,
b) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

2.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§ 29

1.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.

2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu ......................... 2020 r.
Podpisano:
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