Statut Stowarzyszenia Młodzieżowych Inicjatyw Twórczych “CREATOR”
PREAMBUŁA
Głównym celem Stowarzyszenia Młodzieżowych Inicjatyw Twórczych „CREATOR” jest wymiana myśli twórczej oraz
promocja wartości, tradycji i sztuki w krajach Europy jak i poza nią.
Ma być ono przyczynkiem do wymiany kulturalnej i przekazu informacji oraz tworzyć płaszczyznę porozumienia,
dialogu i współpracy z ośrodkami naukowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Stowarzyszenie Młodzieżowych Inicjatyw Twórczych „CREATOR” pragnie pielęgnować istniejące i stworzyć nowe
więzi, które będą podstawą dla rozwoju dialogu między tymi krajami.
Od członków Stowarzyszenia Młodzieżowych Inicjatyw Twórczych „CREATOR” oczekuje się współpracy,
wzajemnego szacunku oraz zaangażowania w działalność stowarzyszenia.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
1.

Stowarzyszenie Młodzieżowych Inicjatyw Twórczych „CREATOR” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104, z późniejszymi
zmianami) oraz niniejszego Statutu.

2.

Pełna nazwa stowarzyszenia to Stowarzyszenie Młodzieżowych Inicjatyw Twórczych „CREATOR”.

3.

Stowarzyszenie na potrzeby nawiązywania i prowadzenia projektów międzynarodowych może używać skrótu
utworzonego od pierwszych liter nazwy Stowarzyszenia.

4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, niezwiązanym z żadną partią
polityczną. Szanuje indywidualne prawo do własnych przekonań i poglądów. Nie działa w celu osiągnięcia zysku.
§3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z zasadami
prawa miejscowego. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
§4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym
profilu działania.
§5.

1.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników.

2.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§6.
Celem stowarzyszenia jest:
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1.

Działalność kulturalna poprzez promowanie wartości, tradycji, sztuki oraz różnorodności kulturowej Europy oraz
krajów z nią sąsiadujących;

2.

Propagowanie kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości oraz prowadzenie, działań na rzecz wspierania
zatrudnienia młodzieży

3.

Promowanie porozumienia między narodami europejskimi i budowanie tożsamości europejskiej;

4.

Wszechstronny rozwój i edukacja młodzieży oraz osób dorosłych

5.

Działanie na rzecz współpracy międzyregionalnej w skali kraju i Europy;

6.

Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, podejmowanie działań
wspomagających demokrację, a także budowanie wśród młodych ludzi postaw świadomego obywatelstwa;

7.

Integracja, asymilacja i promocja kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Europę

8.

Działanie na rzecz integracji i spójności społecznej;

9.

Współpraca, kooperacja i wymiana myśli ze stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, ośrodkami kultury,
edukacji, instytutami i instytucjami twórczymi, artystycznymi jak i grupami z i poza Europy)

10. Szerzenie idei ekonomii społecznej;
11. Promowanie i szerzenie idei zrównoważonego rozwoju;
12. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej oraz szerzenie i kreowanie wizerunku Polski zagranicą.
§7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną polegającą na organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i prelekcji;
2. Prowadzenie działalności integrującej młodzież i dorosłych poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i
towarzyską.)
3. Przygotowanie oraz wdrożenie programów edukacji przedsiębiorczości dla młodzieży i dorosłych oraz
podejmowanie działań z zakresu przedsiębiorczości wspierających rozwój lokalny i międzynarodowy;
4. Promowanie i organizowanie wszelkich form zaangażowania społecznego, w tym wolontariatu.
5. Propagowanie i organizowanie projektów międzykulturowych, w szczególności poprzez organizację wyjazdów,
warsztatów, prelekcji, szkoleń, seminariów.
6. Organizację projektów zwiększających świadomość europejską, promujących integrację i asymilację mniejszości,
w szczególności narodowych i etnicznych;
7. Poznawanie oraz badanie kultur krajów i regionów leżących w obszarze zainteresowań celów statutowych
Stowarzyszenia; celem lepszego zrozumienia ich specyfiki i doskonalenia wariantów komunikacji
8. Organizowanie i prowadzenie kampanii medialnych o charakterze społecznym, kulturalnym, promocyjnym oraz
informacyjnym;
9. Współpracę z innymi organizacjami;
10. Organizowanie imprez kulturalnych ;
11. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
Powyższa działalność może być prowadzona jak działalność nieodpłatna lub odpłatna działalność pożytku publicznego. O
podjęciu działalności odpłatnej pożytku publicznego decyduje Zarząd w formie uchwały określając jej zakres.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
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§8.
1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.

Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a.

członków zwyczajnych,

b.

członków wspierających,

c.

członków honorowych,

d.

członków uczestników.
§10.

1.

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
będąca obywatelem Polski lub cudzoziemcem.

2.

O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.

3.

Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia nowego członka musi być poprzedzona złożeniem przez osobę
zainteresowaną deklaracji członkowskiej popartej rekomendacją dwóch członków zwyczajnych i opłaceniem
składki członkowskiej.

4.

Od negatywnego stanowiska w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od podjęcia
przez Zarząd odpowiedniej uchwały. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
Stanowisko to jest ostateczne.
§11.
Członek zwyczajny ma prawo:
1.

Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2.

Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu;

3.

Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

4.

Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu decyzji zgodnych z jego celami
statutowymi;

5.

Brać udział we wszystkich pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia, jeśli Zarząd
nie postanowi inaczej.
§12.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
3. Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
4. Dbania o mienie Stowarzyszenia;
5. Uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach.
§13.

3

1.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba
prawna zainteresowane statutową działalnością Stowarzyszenia i wspierające je poprzez pomoc finansową lub
rzeczową.

2.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.

Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§14.
Członków wspierających przyjmuje i pozbawia członkostwa Zarząd w drodze uchwały na wniosek:
a.

Prezesa;

b.

co najmniej dwóch członków Zarządu;

c.

co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§15.

Członkowie wspierający mają prawo:
1.

Brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz korzystać z ich efektów;

2.

Przekazywać na rzecz Stowarzyszenia i jego statutowej działalności dobra materialne i niematerialne;

3.

Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

4.

Na zaproszenie Zarządu brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia oraz
Zarządu.
§16.

1.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub
w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

2.

Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków, na wniosek Zarządu.

3.

Członek honorowy ma obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem wymienionych w §12 pkt 2, 3, 5.
§17.
Członkowie honorowi mają prawo:
1.

Inicjować nowe projekty oraz inne działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

2.

Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

3.

Brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz korzystać z ich efektów;

4.

Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenie w swojej działalności;

5.

Korzystać z urządzeń i innych dóbr Stowarzyszenia w celach statutowych.
§17a

1.

Członkiem uczestnikiem zostaje osoba, która bierze udział w projektach realizowanych lub wspieranych
przez Stowarzyszenie, na czas jej udziału w projekcie zgodnie z zawartą ze Stowarzyszeniem umową.
Regulacji § 18 nie stosuje się.

2.

Członek uczestnik posiada uprawnienia przewidziane w § 11 pkt od 3 do 4.

3.

Członek uczestnik zobowiązany jest do czynności przewidzianych w § 12 pkt 1 i 4 oraz opłacania opłaty
członkowskiej. Zarząd jednak, w uzasadnionych przypadkach, może odstąpić od obowiązku opłacenia
składki przez członka uczestnika.
§18.
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1.

2.

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa automatycznie na skutek:
a.

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;

b.

śmierci członka bądź utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą
prawną;

c.

zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń – w momencie wygaśnięcia
ważności składki członkowskiej;

d.

pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;

e.

pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą godność nadała.

W sytuacji określonej w ust.1. lit. c) niniejszego paragrafu, jeśli okres od wygaśnięcia członkostwa jest nie dłuższy
niż dwa lata, ponowne przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia może nastąpić w momencie opłacenia
składki członkowskiej (bez obowiązku ponownego złożenia deklaracji członkowskiej i przyjęcia przez Zarząd
odpowiedniej uchwały), chyba że Zarząd wyrazi sprzeciw wobec takiego trybu. W przypadku sprzeciwu członkowi
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od powiadomienia o decyzji. Walne
Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko to jest ostateczne.
§19.

1.

W przypadku rażącego lub długotrwałego naruszania postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz
Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę Zarząd może podjąć decyzję o wykluczeniu członka z organizacji.

2.

Decyzja o pozbawieniu członkostwa musi być poprzedzona udzieleniem upomnienia w trybie przewidzianym
§45. Od upomnienia do decyzji o pozbawieniu członkostwa musi minąć co najmniej 14 dni.

3.

Zarząd ma obowiązek pisemnie powiadomić osobę zainteresowaną o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, chyba że
w danej sytuacji członek został już poinformowany w inny sposób lub zachowanie formy pisemnej jest
niemożliwe lub bezcelowe.

4.

Od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje osobie zainteresowanej prawo odwołania się do Walnego
Zgromadzenia w ciągu 14 dni od powiadomienia o decyzji. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad. Stanowisko to jest ostateczne.

5.

W okresie rozpatrywania odwołania prawa członka zostają zawieszone.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§20.
Władzami Stowarzyszenia są:
a.

Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”;

b.

Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;

c.

Komisja Rewizyjna.
§21.

1.

Kadencja wszystkich wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa 5 lata.

2.

Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby
kandydatów. Liczba kadencji nie podlega ograniczeniu.

3.

Członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów spośród wszystkich
kandydatów lub – przy jednym kandydacie na dane stanowisko – bezwzględną większość głosów.
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4.

W przypadku niewybrania Prezesa lub Członka Zarządu ds. Finansów, bądź niewybrania odpowiedniej liczby
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybory uważa się za nieskuteczne. Poprzednie Władze, których kadencja
ulega przedłużeniu, zwołują nowe Walne Zgromadzenie Członków nie wcześniej niż dwa tygodnie i nie później
niż 4 tygodnie po pierwszym, na którym podejmuje się druga próbę wyboru Władz. W wyborach mogą
uczestniczyć kandydaci, którzy nie brali udziału w poprzedniej próbie.

5.

Procedurę z ust. 4. powtarza się, aż do skutecznego powołania nowych Władz.

6.

W przypadku ustąpienia Prezesa lub członka Zarządu, wykluczenia go z organizacji, odwołania z funkcji lub utraty
członkostwa w trybie przewidzianym §18, skład Władz Stowarzyszenia uzupełniany jest przez zwołanie Walnego
Zgromadzenia i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zgodnie z ust. 2 i 3.

7.

W przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianej ust. 6. obowiązki Prezesa przejmuje Wiceprezes, a obowiązki
członka Zarządu mogą być tymczasowo przekazane innemu członkowi Zarządu, przy czym wybory uzupełniające
powinny się odbyć w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż 4 miesiące od powstania wakatu.

8.

W przypadku ustąpienia, odwołania z funkcji, wykluczenia z organizacji lub utraty członkostwa w trybie
przewidzianym §18 członka Komisji Rewizyjnej, wybory uzupełniające przeprowadza się w najbliższym możliwym
terminie.

9.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zarząd przestaje być zdolny do wypełniania swoich obowiązków ze
względu na brak zarówno Prezesa, jak i Wiceprezesa lub też zmniejszenie się składu Zarządu poniżej wymaganej
do podejmowania decyzji liczby 3 członków, obowiązki przewidziane dla Zarządu przejmuje Komisja Rewizyjna
(obowiązki Prezesa przejmuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje
Walne Zgromadzenie oraz ogłasza wybory: w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż 4 miesiące
od zaistnienia takiej sytuacji.

10. Odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych osób wchodzących w skład tych organów dokonuje
Walne Zgromadzenie zwołane w trybie określonym §24. Głosowanie przeprowadza się zgodnie z §24 ust.2.
Odwołanie może nastąpić na wniosek Prezesa, Wiceprezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby wszystkich
członków Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Członków
§22.
1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

Walne Zgromadzenie może być:
a.

zwyczajne

b.

nadzwyczajne

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c.

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem.
7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku
lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
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8.

Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Walnemu Zgromadzeniu
przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony wiceprezes, a w części dotyczącej sprawozdań Zarządu oraz
wyborów osoba każdorazowo wybierana spośród obecnych na posiedzeniu członków Stowarzyszenia.

9.

Uchwałę podjętą przez Walne Zgromadzenie podpisuje jego przewodniczący oraz sekretarz wybierany
każdorazowo w głosowaniu jawnym.

10. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a.) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni posiadający czynne prawo wyborcze,
b.) z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający, zaproszeni goście.
§23.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
a. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
b. uchwalenie statutu i jego zmian;
c.

zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

d. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f.

przyjmowane sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności;

g. podejmowanie decyzji w sprawie zbywania nieruchomości lub ich nabywania, a także zbywania lub
nabywania majątku ruchomego lub zaciągania zobowiązań, którego zbywanie lub nabywanie lub
zaciąganie zobowiązań nie należy do kompetencji Zarządu;
h. ustalanie wysokości składek i opłat członkowskich, opłacanych raz na rok.
i.

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

j.

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

k. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;
l.

ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

m. wykluczania członków honorowych
2. Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane lub które zostały dodatkowo
włączone do porządku obrad jego uchwałą.
§24.
1.

Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.

2.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz odwołaniem Zarządu, Komisji
Rewizyjnej, Prezesa, członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej decyzje podejmowane są bezwzględną
większością głosów.

3.

Za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w §46 ust.1. i 3., decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są:
a.

w pierwszym terminie – w obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia posiadających czynne
prawo wyborcze,

b.

w drugim terminie – zwołanym nie wcześniej niż 14 dni po pierwszym – bez względu na liczbę obecnych
członków Stowarzyszenia.
Zarząd
7

§25.
1.

Zarząd Stowarzyszenia jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia. Jest najwyższą władzą w okresie między
Walnymi Zgromadzeniami.
§26.

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a. reprezentacja Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych;
b. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia
zgodnie z celami statutowymi;
c.

uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;

d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
e. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
f. ustalania wysokości i regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
g. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
h. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności;
i.

w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek lub opłat członkowskich;

j.

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

k. wydawanie zaświadczeń o przynależności osoby fizycznej lub prawnej do grona członków
Stowarzyszenia;
l.

wnioskowanie o nadanie przez Walne Zgromadzenia honorowego członkostwa Stowarzyszenia;

m. upominanie członków Stowarzyszenia w trybie §45.
§27.
1.

Zarząd składa się, z co najmniej 3 i nie więcej niż 6 członków.

2.

O liczbie członków Zarządu na daną kadencję decyduje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.
§28.

1.

Kadencja Zarządu trwa 5 lata. Kadencja Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 rozpoczyna się następnego dnia po
ogłoszeniu wyników wyborów i trwa do dnia ogłoszenia wyników wyboru nowego Zarządu.

2.

Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie może odwołać Zarząd Stowarzyszenia lub jego poszczególnych
członków. Walne Zgromadzenie niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu lub wyboru uzupełniającego
członków Zarządu. Kadencja Zarządu lub członków powołanych w ten sposób kończy się w terminie, w którym
upłynęłaby kadencja odwołanego Zarządu.

3.

Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały wyznaczyć dla Zarządu inny moment rozpoczęcia i zakończenia
kadencji.

4.

Członków Zarządu wybiera się w niezależnych głosowaniach w kolejności:
1)

Prezes,

2)

Wiceprezes,

3)

Członek Zarządu ds. Finansów,

4)

Członek Zarządu ds. Promocji,

5)

Członek Zarządu ds. Organizacji,

6)

Członek Zarządu ds. Relacji Międzynarodowych.
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5. W przypadku ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby kandydatów do Zarządu poniżej 6 osób, wybór
następuje zgodnie z kolejnością określoną w ustępie 4 do momentu wyczerpania kandydatów, a kompetencje
im przypisane sprawuje Prezes lub inny członek Zarządu przez niego wskazany.

§29.
1.

Wiceprezes przejmuje obowiązki i uprawnienia Prezesa:
a.

w sytuacji przewidzianej §21 ust.6. automatycznie i w pełnym wymiarze;

b.

w pozostałych przypadkach na wniosek Prezesa, z pisemnym określeniem zakresu i czasu przekazywanych
obowiązków i uprawnień oraz zachowaniem postanowień §33 ust. 3.
§30.

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, będących pracownikami
Stowarzyszenia.
2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Zarząd.
§31.
Po zakończeniu kadencji Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z całej działalności oraz
pełne sprawozdanie finansowe za okres kadencji. Walne Zgromadzenie zatwierdza lub odrzuca je zgodnie
z procedurą określoną §24 ust.2.
§32.
1.

2.

Posiedzenie Zarządu zwołuje:
a.

Prezes;

b.

Wiceprezes w sytuacji określonej §29 ust. 1.;

c.

Wiceprezes na żądanie 2/3 członków Zarządu.

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział poza jego członkami członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni przez
Zarząd goście – jako obserwatorzy lub z głosem doradczym.
§33.

1.

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności:
a.

Prezesa i co najmniej 2 członków Zarządu lub

b.

Wiceprezesa i co najmniej 2 członków Zarządu w sytuacji określonej §32 ust.1. lit b) i c).

2.

W przypadku równego rozkładu głosów głos Prezesa jest decydujący.

3.

W głosowaniu nad wnioskiem o odwołanie z funkcji Prezesa bądź członka Zarządu osoba zainteresowana nie
bierze udziału.

4.

Od decyzji Zarządu w sprawach bezpośrednio dotyczących danego członka, w tym w sprawie nadania lub
pozbawienia członkostwa, osobie zainteresowanej przysługuje prawo pisemnego odwołania się do Walnego
Zgromadzenia w ciągu 14 dni od powiadomienia o decyzji. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad. Stanowisko to jest ostateczne.
§34.

1.

Z sprawach finansowych Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub Członek Zarządu ds. Finansów, w pozostałych
kwestiach uprawniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo.
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2.

Uprawnienia Prezesa i Członka Zarządu ds. Finansów w zakresie reprezentacji, dysponowania majątkiem i
zaciągania zobowiązań finansowych mogą być przekazane innemu członkowi Zarządu tylko w formie pisemnej,
z określeniem:
a.

powodu przekazania uprawnień;

b.

ich zakresu;

c.

okresu czasu, przez który przekazanie obowiązuje i po upływie którego automatycznie wygasa.
§35.

Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia. W sprawach finansowych udzielenie
pełnomocnictwa wymaga pisemnej zgody Prezesa lub Członka Zarządu ds. Finansów.
Komisja Rewizyjna
§36.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, doradczym i odwoławczym, odpowiedzialnym przed Walnym
Zgromadzeniem.
§37.
1.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne
Zgromadzenie.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3.

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym 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.

5.

W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru
uzupełniającego członków Komisji Rewizyjnej. Do czasu uzupełnienia składu Komisja działa w pomniejszonym
składzie, chyba, że jej przewodniczący zdecyduje o tymczasowym upoważnieniu członka stowarzyszenia do pracy
w komisji rewizyjnej w charakterze pełniącego obowiązki członka Komisji Rewizyjnej

6.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

7.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 1/10
liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia; w wypadku wpłynięcia do Zarządu takiego wniosku ma on
obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia jego wpływu.

8.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§38.
Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności pełnej liczby jej członków. W
przypadku równego podziału głosów głos Przewodniczącego jest decydujący.
§39.
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór nad działalnością Zarządu z punktu widzenia jej zgodności
z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, celowości, rzetelności oraz ogólnie
rozumianego dobra Stowarzyszenia.
§40.
Do uprawnień członków Komisji należy:
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a.

kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

b.

występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;

c.

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania
posiedzenia Zarządu;

d.

zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;

e.

składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla
członków Zarządu;

f.

składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności;
§41.

Na koniec kadencji Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§42
1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a. składek i opłat członkowskich;
b. darowizn, spadków i zapisów oraz innej ofiarności prywatnej;
c.

ofiarności publicznej;

d. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku
Stowarzyszenia, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
e. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością albo w użytkowaniu Stowarzyszenia,
albo do których posiada ono inny tytuł prawny;
f.

dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecenia usług;

g. dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów;
2.

Składki i opłaty członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki i opłaty członkowskie, wg zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, w ciągu
czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.
§43.

1.

Środki pieniężne, przechowywane mogą być na koncie bankowym lub w kasie Stowarzyszenia.

2.

Zgromadzone środki pieniężne Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji jego celów statutowych.

3.

Zarząd może odmówić przyjęcia środków materialnych lub innego wsparcia od osoby fizycznej lub prawnej, bez
konieczności uzasadniania w tym przedmiocie swojego stanowiska, przy czym na takową odmowę nie służy
żaden środek odwoławczy.

4.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.

Zabrania się:
a)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
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drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami
bliskimi",
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)

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

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI
Nagrody i kary
§44.
W przypadkach poważnego naruszenia postanowień statutu i/lub świadomego działania na szkodę organizacji
Zarząd może oficjalnie upomnieć członka Stowarzyszenia. Upomnienie wraz z uzasadnieniem przekazuje się
członkowi w formie pisemnej. Może ono być podane do wiadomości publicznej.
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§45.
1.

Uchwalenie nowego lub zmiana obowiązującego statutu wymaga zatwierdzenia przez kwalifikowaną większość
2/3 głosów Walnego Zgromadzenia, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2.

Zmiany w Statucie proponuje Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
Proponowane zmiany muszą być przedstawione członkom Stowarzyszenia co najmniej dwa tygodnie przed
Walnym Zgromadzeniu, na którym mają być głosowane.

3.

Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków uprawnionych do głosowania.

4.

Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

6.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104,
z późniejszymi zmianami).
Rozdział VIII
Przepisy przejściowe i końcowe
§46.
W przypadku kwestii nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy prawa polskiego.
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