STATUT
STOWARZYSZENIA EUROPEJSKA DEMOKRACJA - NADZIEJA I OTWARTOŚD
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Europejska Demokracja - Nadzieja i Otwartośd
i w dalszej części statutu jest nazywane Stowarzyszeniem.
2.

Stowarzyszanie zrzesza osoby fizyczne oraz prawne, które działają na rzecz upowszechniania
idei demokracji, poszanowania Konstytucji, sprawiedliwości i równości społecznej w każdym
jej

obszarze,

wolności

i praw

człowieka,

szczególnie

w kontekście

wzmacniania

i propagowania pozycji i roli Polski w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim.
3. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie ma osobowośd prawną i działa na podstawie Ustawy z 7 kwietnia 1989 roku,
prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.89.20.104, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, a także na
podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem.
§2
1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Stowarzyszenie może używad pieczęci, znaku i odznak.
4. Stowarzyszenie opiera działalnośd na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia
swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniad pracowników, w tym swoich członków.
5. Stowarzyszenie może powoływad spółki, które będą prowadziły działalnośd gospodarczą
i przystępowad do już istniejących. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po zasięgnięciu
pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej.
§3
1. Stowarzyszenie może należed do innych krajowych oraz międzynarodowych organizacji
o podobnych celach działania. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.
2. Stowarzyszenie może powoływad swoje Koła.
3. Stowarzyszenie zachowuje całkowitą niezależnośd od partii politycznych oraz związków
religijnych i wyznaniowych.
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ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§4
Cele Stowarzyszenia:
1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
prowadzenie działao wspomagających rozwój demokracji, w tym upowszechnianie zasad
ustrojowych

demokratycznego

paostwa

prawa

oraz

poszanowania

Konstytucji

Rzeczpospolitej Polskiej oraz zadao dotyczących upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka, swobód obywatelskich, a także działao wspomagających rozwój demokracji.
2. Działania na rzecz budowy świadomego i silnego społeczeostwa obywatelskiego, osadzonego
w środowisku europejskim i euroatlantyckim, w poczuciu bycia Europejczykiem, w tym
prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeostwami i promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
3. Propagowanie wartości i zasad stanowiących fundament powstania i działania Unii
Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, w kontekście racji stanu i bezpieczeostwa
Polski.
4. Promowanie i wzmacnianie społecznego poparcia dla procesów integracyjnych Unii
Europejskiej.
5. Organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, na każdym jej poziomie, w zakresie
wiedzy politycznej, społecznej, prawnej, gospodarczej, ekologicznej.
6. Działalnośd na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym
współudział

z innymi

organizacjami

i ośrodkami,

w opracowywaniu

nowoczesnych

reagujących na rozwój nauki programów edukacyjnych, prezentujących otwartośd
i tolerancję, gwarantujących rzetelną i naukową wiedzę o życiu, środowisku, paostwie i jego
ustroju, a także wiedzę o współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem
uczestnictwa Polski w organizacjach międzynarodowych oraz pozycji Polski w Europie.
7. Przeciwstawianie się ograniczaniu i łamaniu wolności obywatelskich, w tym wszelkim
przejawom ograniczania wolności słowa i mediów, kultury oraz możliwości tworzenia
i działania organizacji społecznych.
8. Propagowanie i wzmacnianie zdecentralizowanego modelu paostwa, w tym wspieranie idei
samorządności lokalnej, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, udzielanie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także zapewnianie promocji i organizacji
wolontariatu.
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9. Wspieranie równego traktowania wszystkich obywateli w życiu społecznym, politycznym,
ekonomicznym i kulturalnym, bez względu na ich płed, światopogląd, wyznawaną religię,
przynależnośd etniczną i orientację seksualną, w tym także działalności na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn.
10. Wspieranie pluralizmu w życiu społecznym i politycznym.
11. Przeciwstawianie się ksenofobii, rasizmowi, nacjonalizmowi, faszyzmowi, komunizmowi,
a także wszelkim zachowaniom i poglądom propagującym każdy rodzaj władzy autorytarnej
lub dyktatorskiej.
12. Przeciwstawianie się zagrożeniom dla porządku demokratycznego określonego w Konstytucji,
oraz zagrożeniom bezpieczeostwa obywateli, a także działaniom zmierzającym do obniżania
rangi Polski i jej pozycji w Unii Europejskiej i NATO.
13. Propagowanie i wspieranie działao na rzecz eliminowania rozwarstwienia społecznego oraz
ograniczania obszarów wykluczenia społecznego, w tym działalnośd na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
14. Propagowanie i wspieranie działao na rzecz budowania zaufania społecznego, szczególnie
w kontekście wpływu tego zjawiska na dobrostan i bezpieczeostwo obywateli.
15. Wspieranie działao na rzecz integracji cudzoziemców, a także pomocy Polonii i Polakom za
granicą.
16. Podejmowanie działao na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego.
17. Integrowanie

środowisk

społecznych

i politycznych

wyrażających

wartości

prodemokratyczne, z uwzględnianiem ich wymiaru europejskiego i euroatlantyckiego.
§5
I.

Sposoby realizacji celów

1. Prowadzenie edukacji społecznej, przez organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów,
spotkao z ekspertami, paneli dyskusyjnych.
2. Współdziałanie i współpraca ze środowiskami młodzieżowymi, zajmującymi się problematyką
zgodną

z celami

Stowarzyszenia,

w tym

organizowanie

i pomoc

we

wspólnych

przedsięwzięciach edukacyjnych.
3. Wymiana opinii i doświadczeo oraz współpraca edukacyjna z ośrodkami naukowymi
i akademickimi, think tankami, klubami dyskusyjnymi i ekspertami.
4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeostwa.
5. Inicjowanie i uczestniczenie w programach badawczych.
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6. Kierowanie opinii i ekspertyz, do władz paostwowych i samorządowych, a także wyrażanie
stanowiska w sprawach publicznych w kwestiach dotyczących celów Stowarzyszenia.
7. Kierowanie pytao do władz paostwowych, samorządowych oraz innych organizacji.
8. Przygotowywanie petycji i organizowanie referendów społecznych.
9. Organizowanie wizyt w siedzibach i agendach UE i NATO, jako formy działalności poznawczej
i edukacyjnej.
10. Współpraca informacyjna i konsultacyjna ze strukturami UE i NATO.
11. Działalnośd informacyjna, wydawnicza i medialna, w tym tworzenie serwisów internetowoinformacyjnych, obecnośd w mediach społecznościowych, a także współpraca z mediami
ogólnopolskimi i lokalnymi.
12. Działalnośd edukacyjna służąca procesom integracji środowisk imigrantów, pomoc
w dostępie do nauki języka polskiego oraz każdej innej edukacji, ułatwiającej imigrantom
odnalezienie się w naszej rzeczywistości społecznej, prawnej i ekonomicznej.
13. Uczestnictwo w procesach przygotowawczych i wspieranie kampanii wyborczych, w tym
przygotowywanie członków Stowarzyszenia do wyborów do władz paostwowych,
samorządowych i parlamentu europejskiego.
14. Współpraca z organizacjami i inicjatywami społecznymi, stowarzyszeniami, organizacjami
pozarządowymi i partiami politycznymi, w tym także inicjowanie lub wchodzenie do
istniejących związków, komitetów, koalicji i innych porozumieo zrzeszających takie
ugrupowania, które służą realizacji celów Stowarzyszenia.
15. Prowadzenie własnych lub współudział w przygotowaniu analiz finansowania kampanii
wyborczych i partii politycznych.
16. Obserwację, analizę i ocenę procesów wyborczych i referendalnych w Polsce, samodzielnie
lub we współpracy z innymi organizacjami i osobami.
17. Analizę i ocenę aktów prawnych i ich projektów, we własnym zakresie lub we współpracy
z innymi organizacjami i osobami.
18. Udział w kampaniach referendalnych i wyborczych.
19. Publikowanie poradników i materiałów szkoleniowych.
20. Organizowanie spotkao naukowych.
21. Finansowanie badao naukowych.
II.

Działalnośd statutowa będzie finansowana przez Stowarzyszenie z jego majątku.
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ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE. PRAWA I OBOWIĄZKI
§6
1. Stowarzyszenie zrzesza członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
2. Członkiem Stowarzyszenia może byd każda osoba fizyczna bez względu na miejsce
zamieszkania, także cudzoziemiec, na zasadach określonych w Ustawie. Osoba prawna może
byd jedynie członkiem wspierającym.
3. Członkiem zwyczajnym może byd każda osoba fizyczna akceptująca cele określone w Statucie
Stowarzyszenia. Status członka zwyczajnego osoba fizyczna uzyskuje, w przypadku, gdy:
a. złoży pisemną deklarację członkowską,
b. uzyska rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
c. zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,
4. Członkiem wspierającym może byd każda osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje pisemnie
gotowośd do pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia w postaci pomocy finansowej,
rzeczowej lub merytorycznej. Osoba taka uzyskuje status członka wspierającego na
podstawie uchwały Zarządu.
5. Członkiem honorowym może byd osoba fizyczna, która:
a. wniosła wybitny wkład w działalnośd i rozwój Stowarzyszenia
lub
b. wniosła wybitny wkład w tworzenie i umacnianie porządku demokratycznego w
Polsce
lub
c. uczestniczyła aktywnie w działaniach na rzecz członkostwa Polski w UE i NATO.
6. Status członka honorowego przyznaje Zarząd na podstawie uchwały, na wniosek co najmniej
dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§7
1. Członkom zwyczajnym przysługuje:
a. głos stanowiący oraz bierne i czynne prawo wyborcze,
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b. prawo do korzystania z dorobku Stowarzyszenia, jego majątku i całokształtu
działalności,
c. prawo do udziału w działalności Stowarzyszenia, w tym do udziału w Walnych
Zgromadzeniach,
d. prawo do zgłaszania władzom Stowarzyszenia wniosków dotyczących działalnośd
statutowej.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. aktywnego udziału w przedsięwzięciach Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania Statutu Stowarzyszenia,
c.

płacenia składek w wysokości i terminie ustalonych przez Zarząd.

3. Członkowie wspierający nie posiadają w Stowarzyszeniu czynnego ani biernego prawa
wyborczego oraz głosu stanowiącego. Mogą jednak brad udział w zebraniach władz
Stowarzyszenia, z głosem doradczym. Poza tym, mają oni takie same prawa, jak członkowie
zwyczajni.
4. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeo,
b. przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi, nie posiadają w Stowarzyszeniu czynnego, ani biernego prawa
wyborczego oraz głosu stanowiącego. Mogą jednak brad udział w zebraniach władz
Stowarzyszenia, z głosem doradczym. Poza tym mają oni takie same prawa, jak członkowie
zwyczajni. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
6. Małoletni poniżej 16 lat oraz małoletni w wieku 16 – 18 lat mogą uczestniczyd
w Stowarzyszeniu na zasadach określonych w Ustawie.
7. Głos stanowiący przysługuje członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.
§8
1. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
a. pisemnej rezygnacji skierowanej do Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków
Stowarzyszenia:
i. z powodu naruszenia Statutu Stowarzyszenia
lub
ii. z powodu długotrwałego i nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa
w działalności Stowarzyszenia
lub
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iii. z powodu nieopłacania składek przez okres co najmniej sześciu miesięcy,
c. śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez
członka będącego osobą prawną
2. Decyzje w sprawie wykluczenia członka w przypadku określonym w ust. 1. lit. b. podejmuje
Zarząd w formie uchwały. Od decyzji Zarządu członkowi przysługuje- w terminie 14 dni od
daty otrzymania przez niego powiadomienia o treści uchwały - odwołanie do Walnego
Zgromadzenia, które takie odwołanie rozpoznaje w formie uchwały, która jest ostateczna.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. a. i c. Zarząd w formie uchwały potwierdza utratę
członkostwa.
ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§9
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Rada Programowa.
2. Kandydat do władz wybieralnych Stowarzyszenia, jest zobowiązany do poinformowania
Walnego Zgromadzania o:
a. swojej przynależności partyjnej i pełnionej w partii funkcji,
b. funkcji pełnionej we władzach publicznych, w tym w administracji publicznej,
c. karalności oraz nieprawomocnych wyrokach skazujących za przestępstwa i za
przestępstwa karno-skarbowe.
3. Członek władz wybieralnych obowiązany jest bezzwłocznie powiadamiad Zarząd o każdej
zmianie w jego statusie w zakresie określonym w ustępie poprzednim. Zarząd udostępnia
otrzymane w tym trybie powiadomienia oraz informacje określone w ust. 2. członkom
zwyczajnym Stowarzyszenia, w sposób określony przez nich w deklaracji członkowskiej lub
w piśmie złożonym do Zarządu.
4. Zarząd może powoład Radę Programową, która będzie stanowiła organ doradczy
Stowarzyszenia.
5. Kadencja wszystkich wybieralnych organów władzy trwa trzy lata, przy czym Walne
Zgromadzenie może w każdym czasie wybrad nowy skład organu wybieralnego, co oznacza
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zakooczenie kadencji. Organy te są wybierane przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu
tajnym.
6. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
minimum połowy członków ich składu, jeżeli przepisy niniejszego Statutu nie stanowią
inaczej. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym podejmowane są
uchwały w przypadkach określonych Statutem oraz w przypadku, gdy wniosek o takie
głosowanie złoży na posiedzeniu organu uprawniony do głosowania. W przypadku równej
liczby głosów w wybieralnym organie władzy, głos przewodniczącego przeważa.
7. W przypadku zmniejszenia się liczby członków organu wybieralnych władz Stowarzyszenia,
członkowie tego organu mogą w czasie trwania kadencji kooptowad nowych członków
w liczbie koniecznej do uzupełnienia składu, w drodze wyboru spośród kandydatów
wskazanych przez pozostałych członków danego organu władzy Stowarzyszenia. Liczba
wybranych w powyższy sposób członków nie może przekroczyd połowy składu danego
organu władzy
§ 10
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie jest walnym zebraniem członków. Głos stanowiący na Walnym
Zgromadzeniu przysługuje członkom zwyczajnym Stowarzyszenia. Głos doradczy na Walnym
Zgromadzeniu przysługuje członkom wspierającym, honorowym i gościom zaproszonym
przez Zarząd lub przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie może byd zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
5. W zaproszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie zostaje określony, jego czas i miejsce oraz
porządek obrad. Zaproszenie jest rozsyłane do uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu
w sposób określony przez nich w deklaracji członkowskiej lub w piśmie złożonym do Zarządu,
na co najmniej 21 dni przed terminem Zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostad zwołane w każdym czasie, na pisemny
wniosek:
a. Przewodniczącego Zarządu,
b. Zarządu,
c. Komisji Rewizyjnej,
d. co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
w terminie 45 dni od dnia wpłynięcia do Zarządu pisemnego wniosku w tym przedmiocie.
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7. Walne Zgromadzenie jest władne podejmowad wszelkie decyzje dotyczące Stowarzyszenia i
jego działalności. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a. przyjęcie porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
b. wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia,
c.

wybór i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie
ich liczby w danej kadencji,

d. określanie podstawowych obszarów działania i rozwoju Stowarzyszenia,
e. dokonywanie zmian w Statucie,
f.

rozpatrywanie

i zatwierdzanie

sprawozdao

z działalności

Zarządu

i Komisji

Rewizyjnej,
g. określanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
h. podejmowanie uchwał dotyczących budżetu Stowarzyszenia,
i.

podejmowanie uchwał w sprawach złożonych pisemnie do Zarządu przez co najmniej
10 członków wraz z ich projektem i uzasadnieniem,

j.

rozpatrywanie odwołao od uchwał Zarządu,

k. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie jego likwidacji
i przeznaczeniu jego majątku,
§ 11
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących

w liczbie

od

1

(jednego)

do

3

(trzech)

i Skarbnika.

Wiceprzewodniczących i Skarbnika Zarząd powołuje spośród swoich członków.
3. Członkowie Zarządu mogą pobierad wynagrodzenie na zasadach określonych przez Walne
Zgromadzenie.
4. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu i jego działalnością.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego z jego inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywad się przy użyciu elektronicznych środków łączności,
na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b. uchwalanie, za zgodą Komisji Rewizyjnej, budżetu Stowarzyszenia w takim
zakresie, w jakim kwestia budżetu nie została uregulowana przez Walne
Zgromadzenie

i przy

poszanowaniu

uchwał

podjętych

przez

Walne

Zgromadzenie,
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c. reprezentowanie Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi
w § 18 Statutu,
d. powoływanie ze swego składu Wiceprzewodniczących i Skarbnika Zarządu
Stowarzyszenia,
e. określanie terminów uiszczania i minimalnej wysokości składek członkowskich,
po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej wyrażonej w formie uchwały,
f.

powoływanie Kół Stowarzyszenia,

g. powoływanie zespołów roboczych i problemowych oraz ciał doradczych
w zakresie działania Stowarzyszenia,
h. decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,
i.

zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

j.

wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

k. opracowanie regulaminu pracy Zarządu i Kół,
l.

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

m. podejmowanie uchwał o nabyciu praw lub zaciągnięciu zobowiązania, zbyciu lub
obciążeniu majątku Stowarzyszenia, z tym zastrzeżeniem, że na powyższe
czynności przekraczające kwotę 10.000 zł, wymagana jest zgoda wyrażona
w uchwale Komisji Rewizyjnej,
n. przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia i wykluczanie członków
Stowarzyszenia.
§ 12
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym i kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może byd członkiem Zarządu Stowarzyszenia ani
pozostawad w związku małżeoskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieostwa,
powinowactwa lub zależności służbowej z członkiem Zarządu.
4. Do uprawnieo Komisji Rewizyjnej należy:
a. wybór Przewodniczącego i podział funkcji pomiędzy jej członków,
b. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia i pracy Zarządu,
c. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdao i wniosków z działao kontrolnych,
d. prawo zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenia
Zarządu,
e. wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Zarządu,
f.

składanie sprawozdao ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
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g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia, gdy Zarząd nie istnieje, nie funkcjonuje lub
Zarząd nie zwołuje walnego Zgromadzenia wbrew obowiązkowi.
ROZDZIAŁ 5
KOŁA STOWARZYSZENIA
§ 13
1. Koło Stowarzyszenia może byd powołane jako Koło Terenowe lub Koło Środowiskowe. Koło
musi liczyd minimum 3 członków.
2. Koła powoływane są przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zarząd w uchwale powołującej Koło określa obszar, na którym koło działa, i/lub lub
środowisko, w którym Koło rekrutuje swoich członków.
4. Zarząd Stowarzyszenia określa Regulamin działania Koła.
5. Zarząd Stowarzyszenia wspiera działalnośd swoich Kół organizacyjnie i finansowo.
6. Członkowie Koła przyjmowani są w poczet członków Koła przez Zarząd Koła. Zarząd Koła
przyjmuje w poczet członków Koła członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy zadeklarują
członkostwo w Kole.
7. Członek Koła traci członkostwo w przypadkach określonych w § 8 ust. 1 Statutu.
8. Członek Stowarzyszenia może byd członkiem tylko jednego Koła.
§ 14
1. Władzami Koła są:
a. Walne Zebranie Członków Koła,
b. Zarząd Koła.
2. Postanowienia Statutu o sposobie wyboru władz Stowarzyszenia i ich kadencji stosuje się
odpowiednio do władz Koła.
§ 15
1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła, w którym uczestniczą:
a. z głosem stanowiącym – członkowie Koła,
b. z głosem doradczym - członkowie Zarządu Stowarzyszenia, członkowie Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd Koła goście.
2. Walne Zebranie Członków Koła może byd zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zebranie Członków Koła jest zwoływane raz na trzy lata, z upływem kadencji
wybranego Zarządu Koła.
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4. Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła może zostad zwołane w każdym czasie na wniosek:
a. Przewodniczącego Zarządu Koła,
b. Zarządu Koła,
c. Zarządu Stowarzyszenia,
d. Komisji Rewizyjnej,
e. co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Koła,
w terminie 30 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego
Zebrania Członków Koła.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
a. przyjęcie regulaminu obrad Zebrania,
b. wybór Zarządu Koła,
c. określanie, w formie uchwał, kierunków działalności Koła,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie uchwałą sprawozdao z działalności Zarządu Koła.
§ 16
1. Bieżącą działalnością Koła kieruje jego Zarząd.
2. Zarząd Koła składa się z 1 do 5 osób.
3. Zarząd Koła, na pierwszym zebraniu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty Walnego
Zebrania Członków Koła, wybiera Przewodniczącego ze swojego grona i decyduje o podziale
funkcji pomiędzy swoich członków.
4. Postanowienia § 9 ust. 7 Statutu stosuje się odpowiednio.
5. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
a) podejmowanie uchwały o przyjęciu w poczet członków Koła,
b) reprezentowanie Koła przed władzami Stowarzyszenia,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Koła zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie działao Koła, o którym mowa w § 13 ust. 4 Statutu,
d) zarządzanie

środkami

finansowymi

i innym

majątkiem

Stowarzyszenia,

przeznaczonymi do użytku Koła, z tym zastrzeżeniem, że Koło może czynid wydatki
finansowe tylko w takim zakresie, na jaki uzyskało zgodę Zarządu Stowarzyszenia.
6. Zarząd Koła informuje Zarząd Stowarzyszenia o prowadzonych przez siebie działaniach.
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ROZDZIAŁ 6
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 17
1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a. składek członkowskich,
b. darowizn, spadków i zapisów,
c. dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własnośd lub oddanych
w użytkowanie Stowarzyszenia,
d. dotacji i ofiarności publicznej oraz dochodów spółek.
§ 18
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie,
w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. Do zaciągania zobowiązao majątkowych Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu łącznie, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący lub Skarbnik.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOOCOWE
§ 19
1. Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności minimum polowy członków
zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje uchwały w sprawie:
a. zmiany Statutu,
b. rozwiązania Stowarzyszenia.
2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 20

1. Powiadomienia dotyczące spraw Stowarzyszenia przesyłane są członkom Stowarzyszenia
w sposób określony przez nich w deklaracji członkowskiej lub w piśmie złożonym do Zarządu.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy.
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