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STATUT STOWARZYSZENIA WOJOWNICY'15
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie WoJOWnicy'15, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów
prawa polskiego, niniejszego Statutu oraz aktów własnego prawa wewnętrznego.
Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, trwałą i samorządną o celach niezarobkowych.

§2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

§5
Stowarzyszenie ma prawo używać wyodrębniającego go zastrzeżonego znaku graficznego a także
odznak, legitymacji oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nazwę Stowarzyszenia dopuszcza się zapisywać skrótem W’15.

§6
1. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest nieodpłatna, solidarna praca społeczna wszystkich
jego członków przy realizacji celów Stowarzyszenia.
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2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników w ramach stosunku pracy i umów cywilno - prawnych, a także powoływać biura do jego obsługi.
Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały.

§7
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami samorządu terytorialnego , rządowymi, pozarządowymi i innymi instytucjami. Może być
członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji kulturalnych, technicznych, gospodarczych i innych.

Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§8
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) rozwijanie idei samorządności wśród obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
b) wyrażanie opinii, organizowanie działań w sprawach publicznie ważnych;
c) działanie na rzecz zwiększenia wpływu obywateli na życie publiczne, wzmocnienia świadomości
społecznej i prodemokratycznej, pobudzanie i promowanie aktywności obywatelskiej, występowanie z inicjatywami obywatelskimi do władz;
d) działanie na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa, przeciwdziałania korupcji i nepotyzmowi, występowanie przeciwko patologiom społecznym, politycznym i gospodarczym; e) wspieranie inicjatyw lokalnych, działań demokratycznych i samorządowych, organizowanie pomocy
i wsparcia dla rodzin, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych, dzieci i młodzieży;
f) działalność kulturalna, szczególnie w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu;
g) działalność oświatowa w tym również polegająca na kształceniu studentów;
h) działalność mająca na celu ochronę dziedzictwa narodowego;
i) działalność proekologiczna i ochrona środowiska, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
j) promowanie idei i wartości humanistycznych, ochrona praw i wolności człowieka;
k) działania na rzecz racjonalizacji planowania i wzrostu efektywności zarządzania a także gospodarowania środkami publicznymi i dostępnymi zasobami;
l) działania na rzecz zwiększania świadomości korzyści wypływających z transparentności działań
i stosowania systemów otwartych, promocji obszarów wiejskich i racjonalizacji planowania przestrzennego;
m) organizowanie projektów przeciwdziałających i ograniczających skalę wykluczenia, wspieranie
osób zagrożonych lub podlegających dyskryminacji i wykluczeniu w tym wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu, elektronicznemu i innym;
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n) utrzymywanie kontaktów z obywatelami na emigracji, organizowanie pomocy i wsparcia dla
osób zagrożonych społecznymi i ekonomicznymi skutkami emigracji;
o) rozwijanie współpracy transgranicznej i międzynarodowej;
p) działanie na rzecz budowania świadomości społecznej w kwestiach praw i obowiązków obywatelskich.

§9
1. Stowarzyszenie cele określone w §8 realizuje poprzez:
a) inicjowanie i organizowanie konferencji, dyskusji, prelekcji, spotkań obywatelskich, wykładów,
warsztatów, kursów, szkoleń; publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami stowarzyszenia; występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów władzy;
b) organizowanie działalności wydawniczej, prowadzenie portalu internetowego o tematyce związanej z celami Stowarzyszenia;
c) organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, wycieczek, wypoczynku;
d) współdziałanie z władzami lokalnymi i regionalnymi, rozwijanie kontaktów partnerskich z instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
e) prowadzenie działań edukacyjnych wśród młodzieży i dorosłych;
f) organizowanie i przeprowadzanie zbiórek odzieży, żywności, artykułów higienicznych sprzętu,
książek itp. w związku z realizacją celów Stowarzyszenia;
g) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji, darowizn niezbędnych dla realizacji celów Stowarzyszenia;
h) zaangażowanie w projekty gospodarcze i inwestycyjne prowadzące do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
i) tworzenie lub współtworzenie z innymi organizacjami komitetów referendalnych i promowanie instytucji referendum;
j) tworzenie lub współtworzenie z innymi organizacjami komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, do parlamentu i parlamentu europejskiego;
k) delegowanie i wspieranie swoich członków w wyborach samorządowych, parlamentarnych, do
parlamentu europejskiego oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
inne działania sprzyjające osiąganiu statutowych celów Stowarzyszenia.

§10
1. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej, chyba że Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia postanowi inaczej.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa powyżej w ust. 1 może być prowadzona tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
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3. Dochody z ewentualnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia, o której mowa powyżej
w ust.1 i 2 muszą być przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§11
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych , a także osoba prawna posiadające w dniu
złożenia deklaracji członkowskiej rekomendację co najmniej 4 założycieli lub członków zwyczajnych stowarzyszenia. Wzór rekomendacji stanowi załącznik nr 1 do statutu.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§13
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która zadeklaruje chęć swoim działaniem przyczyniania się do realizacji tych celów i posiada rekomendację, o której mowa w §11, pkt.1 oraz składa oświadczenie o niekaralności.
1.1 Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i rekomendacji, o której mowa w §11,
pkt.1.
2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna (instytucja, stowarzyszenie), deklarująca udzielanie Stowarzyszeniu systematycznej pomocy finansowej, rzeczowej
lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia.
2.1 Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
2.2 Członek wspierający osoba prawna - działać może w Stowarzyszeniu z głosem doradczym poprzez swojego przedstawiciela lub osobę odpowiednio do tego umocowaną.
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3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność
i rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przyczyniła się do propagowania idei Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia
na wniosek Zarządu lub 2/3 członków zwyczajnych . Uchwałę w tej sprawie Walne Zebranie Członków / Delegatów podejmuje bezwzględną większością głosów.

§14
1. Każdy członek zwyczajny ma prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w każdego rodzaju pracach i zebraniach członków Stowarzyszenia oraz zabierania głosu we wszystkich omawianych sprawach,
c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, a także wszelkich dostępnych form pomocy, urządzeń i infrastruktury udostępnianych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e) pisemnego przedstawiania Zarządowi Stowarzyszenia wniosków co do porządku obrad Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia, przy czym przedmiotowe wnioski powinny być przedstawione przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrad.

§15
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, solidarności koleżeńskiej, oraz
wypełniania powierzonych i przyjętych na siebie obowiązków,
c) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
d) popierania poczynań Stowarzyszenia zmierzające do osiągnięcia jego celów, uczestniczyć w zebraniach zwoływanych przez zarząd Stowarzyszenia,
e) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§16
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa określone w treści §14 lit. b – e.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
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§17
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej - złożonej w formie pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie Zarządowi w ciągu 30 dni od złożenia rezygnacji,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający trzech miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych i regulaminowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, trwającej dłużej
niż 3 miesiące, której nie można usprawiedliwić,
- ze względu utraty praw obywatelskich publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, śmierci
członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§19
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków / Delegatów
Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków / Delegatów Stowarzyszenia jest ostateczna.

§20
Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
1) dobrowolnej złożonej w formie pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
2) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków lub Delegatów Stowarzyszenia
na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
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Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
§21
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, Walne Zebranie
Członków uchwałą zarządu może zostać zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji
jeden delegat na 20 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Stowarzyszenia wymagany jest wniosek co najmniej 8 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg
terytorialny oraz siedzibę.

§22
1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów osób uczestniczących w głosowaniu. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Stowarzyszenia. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwają
cztery lata.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż dwie
kolejne kadencje.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych Członków, z tym, że w sprawach osobowych głosowanie jest zawsze tajne Zebrani
w drodze uchwały mogą zadecydować o głosowaniu jawnym.

§23
1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
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2. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu o więcej
niż połowę składu organu, skład osobowy władz uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone funkcje. Wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dokonuje Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
§24
1. Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci),
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi (członkowie władz naczelnych, jeżeli
nie są delegatami), zaproszeni goście.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia
członków (delegatów) co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem zebrania.

§25
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zarząd żądania na piśmie listem poleconym bądź elektronicznym, o którym mowa
w pkt 1 lit. b i c.

§26
1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków następuje przez podanie do wiadomości terminu, miejsca
i porządku obrad listami poleconymi lub listami elektronicznymi na adresy wskazane Stowarzyszeniu przez członków w deklaracji członkowskiej. Rejestr danych kontaktowych i przesłanych informacji w tym zakresie prowadzi Zarząd.
2. Zawiadomienie Członków winno nastąpić przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
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§27
1. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczą Przewodniczący i Sekretarz czyli osoby wybrane
przez Walne Zebranie Członków na czas zabrania.
2. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

§29
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
b) zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków oraz uchwalenie regulaminu
i porządku obrad,
c) wybór i odwołanie Zarządu, w tym Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
d) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,
e) nadawanie godności członka honorowego,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
h) rozstrzyganie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i) uchwalanie zmian Statutu,
j) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
k) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
l) rozpatrywanie odwołań od postanowienia o wykluczeniu członków Stowarzyszenia,
m) decydowanie o sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
n) przyjmowanie i wykluczanie Członków zwyczajnych i wspierających.

§30
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków/ delegatów,
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 60 minut później niż pierwszy termin bez
względu na liczbę obecnych.
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Zarząd
§31
1. Zarząd Główny, będący władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada
przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 4 do 9 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa,
wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
3. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków na okres 4 lat.
4. Czynności Zarządu normuje Statut i regulamin działania Zarządu przyjęty przez Walne Zebranie
Członków / Delegatów.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§32
1. Zarząd jest organem kierowniczym i wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
c) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia (Delegatów),
d) przygotowanie wniosków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, składanie Walnemu
Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności,
e) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
f) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
g) sporządzanie, uchwalanie i zatwierdzanie sprawozdań (w tym rocznych sprawozdań z działalności), planów pracy Zarządu oraz planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
h) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
i) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego
Stowarzyszenia,
k) prowadzenie spraw administracyjnych, w szczególności korespondencji i ewidencji członków,
l) powoływanie zespołów tematycznych realizujących zadania na rzecz Stowarzyszenia,
m) uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem, w tym ramowych regulaminów zarządów
oddziałów,
n) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby, otwieranie biur, zatrudnianie pracowników, podpisywanie umów,
o) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
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p) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
q) zawieszanie uchwał zarządów oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
r) powoływanie komisji, zespołów, kół oraz określanie ich zadań uzasadnionych realizacją celów
Stowarzyszenia,
s) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
t) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
u) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenia dokumentacji członkowskiej,
v) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Członków,
w) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,
x) ustalenie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
y) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów).
3. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału przez Zarząd Główny, Zarząd Główny powołuje zarząd
tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne
Zebranie Członków Oddziału.
4. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach określonych w ust. 2 pkt n,o,p,q przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu
Głównego – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno - organizacyjnych
i przedłożenia wniosków Zarząd Główny może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

§33
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz
podpisywania i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie
Prezesa i dwóch Członków Zarządu bądź Wiceprezesa i dwóch Członków Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu.
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Zarząd Stowarzyszenia może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do prowadzenia zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

§34
1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego składu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równej liczby głosów
głos decydujący ma Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
3. Z obrad Zarządu spisuje się protokoły.
Członek Zarządu, którego sprawa ma być rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu, nie może brać
udziału w głosowaniu dotyczącym tej sprawy.

§35
Zarząd przedkłada raz w roku na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności
za rok ubiegły - sprawozdanie finansowe oraz ramowy plan działania Stowarzyszenia na następny
rok, nie później niż do końca marca.

Komisja Rewizyjna
§36
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z od 4 do 9 osób - członków powoływanych i odwoływanych przez
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Przewodniczący wybierany jest przez Członków Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu
Komisji.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład żadnych organów wykonawczych
Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
6. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością finansową Zarządu, przestrzeganiem przez Zarząd
Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; nadzoruje komisje rewizyjne
niższego szczebla.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego.
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8. Komisja Rewizyjna sporządza protokół z każdej dokonanej kontroli.
9. Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ocenę sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
10.Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia przypadającym
na rok, w którym kończy się kadencja Komisji sprawozdanie z własnych czynności za okres kadencji.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§37
Stowarzyszenie, reprezentowane przez Zarząd, może nabywać lub zbywać majątek, przyjmować
darowizny i zapisy, zawierać umowy i zaciągać zobowiązania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§38
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1. Ruchomości
2. Nieruchomości
Funduszy pozostających na rachunku bankowym stowarzyszenia.

§39
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z majątku własnego i z działalności Stowarzyszenia,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
e) dochody z ofiarności publicznej,
f) inne środki.
Składki członkowskie winny być opłacane w trybie, terminie i wysokości określonej przez Zarząd
w podjętej uchwale.

§40
Gospodarka finansowa i majątkowa Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu.
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§41
1. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane
na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową wg obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ VI
Jednostki terenowe
§42
1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje terenowe
oddziały wg zasad określonych §6 ust.3 i §21 ust.4.
2. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§43
Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 8 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Struktura organizacyjna Oddziału

§44
1. Władzami oddziału są:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, w drugim term inie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
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4. W razie gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.
5. W sytuacjach spornych Zarząd Główny może powołać tymczasowy zarząd terenowy do czasu
zwołania Walnego Zgromadzenia oddziału.

§45
1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze nie później niż w dniu upływu kadencji, zawiadamiając
Członków Oddziału o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad listami poleconymi,
lub listami elektronicznymi na adresy wskazane Stowarzyszeniu przez Członków Oddziału w deklaracji członkowskiej (rejestr danych kontaktowych i przesłanych informacji w tym zakresie prowadzi Zarząd) co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od
dnia zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
- z własnej inicjatywy,
- na żądanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
- na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b) wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
c) wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Oddziału Stowarzyszenia. Zarząd Oddziału

§46
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu dokonują wyboru Prezesa i Skarbnika Zarządu Oddziału.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na 3 miesiące. Mogą w nich brać udział,
z głosem doradczym, inne zaproszone przez Zarząd osoby oraz członkowie Stowarzyszenia. Posiedzeniom Zarządu Oddziału przewodniczy Prezes Zarządu Oddziału.
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3. Do kompetencji Zarządu Oddziału należą:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz
Walnego Zebrania Członków Oddziału,
b) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
c) realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia, zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
h) zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna
Oddziału.

§47
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego
ze swojego składu na pierwszym posiedzeniu Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą wchodzić w skład żadnych innych organów
wykonawczych Stowarzyszenia.
4. Kompetencje Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia to:
a) kontrola całokształtu działalności Zarządu Oddziału Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, w tym sporządzanych przez Zarząd Oddziału
corocznych sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Stowarzyszenia i sprawozdań finansowych Zarządu Oddziału Stowarzyszenia,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Stowarzyszenia wraz z oceną
działalności Zarządu Oddziału Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału
w razie jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia,
g) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.
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§48
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział Stowarzyszenia działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne
Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Oddziału po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu oraz rozwiązanie stowarzyszenia
§49
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów –(dwóch trzecich), przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§50
Walne Zebranie Członków podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

§51
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie,
mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku nr 20, poz.104, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§52
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia.
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