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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
Stowarzyszenie o nazwie Bezpartyjni, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i
propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społeczeństwa
obywatelskiego, upowszechnianie idei samorządności, ochrony środowiska, a także
przyczynianie się do kulturalno-oświatowego rozwoju oraz wspieranie organizacyjne i
rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
§2.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.
z 1989r. Nr20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
Szczegółowe procedury postępowania regulują uchwalone przez stosowne władze
Stowarzyszenia regulaminy.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a główną
siedzibą miasto Białystok.
Dla właściwego realizowania swych celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym.
§4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków,
stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych.
Przynależność do tych organizacji nie może naruszać samorządności Stowarzyszenia
i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest
stroną.
§5.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§6.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§7.
Stowarzyszenie może używać odznak, znaków, godła i pieczęci na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych.
§8.
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci według zatwierdzonego wzoru na ogólnych
zasadach prawnych.
§9.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą po zarejestrowaniu według
obowiązujących przepisów.
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Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§10.
Stowarzyszenia jest w szczególności:
Zwiększenie aktywności społecznej.
Wspieranie, kształtowanie i propagowanie idei samorządności.
Promocja i edukacja w zakresie idei wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów
Wyborczych w wyborach do Sejmu RP.
4. Działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.
5. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
6. Działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym.
7. Pomoc młodzieży w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami i organizacjami
krajowymi i międzynarodowymi.
8. Współudział w kształtowaniu życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego
i politycznego w środowiskach lokalnych oraz w skali ogólnopolskiej.
9. Wykorzystywanie unijnych funduszy strukturalnych oraz innych funduszy
wspólnotowych do realizacji celów statutowych.
10. Wypowiadanie się w sprawach publicznych.
11. Wspieranie procesów restrukturyzacji gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości.
12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów
statutowych.
13. Działalność informacyjna i wydawnicza.

Celem
1.
2.
3.

§11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi kraju, województwa,
powiatu, gminy w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju
infrastruktury i gospodarki.
2. Rozwijanie i pogłębianie świadomości społeczeństwa w zakresie ordynacji
wyborczej.
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Szerzenie oświaty,
organizacja kursów,
szkoleń,
aktywizacja ludności,
wspieranie działań społeczno-zawodowych kobiet, propagowanie wiedzy
dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego.
5. Organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych w szczególności
z zakresu Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.
6. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących polityki lokalnej i ogólnokrajowej.
7. Inicjowanie, opracowywanie i promocja projektów mających na celu poprawę
jakości życia lokalnego jak i ogólnokrajowego.
8. Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla
i z udziałem członków lokalnych społeczności.
9. Wspieranie działalności związanej z popularyzacja wiedzy historycznej.
10. Pomoc społeczną w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
11. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
12. Działalność charytatywną.
13. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
14. Ochronę i promocji zdrowia.
15. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.
16. Pozyskiwanie funduszy ze środków pomocowych, od przedsiębiorców, osób
prywatnych, organizacji rządowych i pozarządowych, a także fundacji na
realizację celów Stowarzyszenia.
17. Składanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych, oraz budżetu
państwa.
18. Prowadzenie pomocy osobom bezrobotnym i wspieranie inicjatyw mających na
celu działania prewencyjne i doraźne w zakresie ograniczania bezrobocia w
szczególności poprzez skuteczniejsze niż dotąd kształtowanie u osób
poszukujących pracy umiejętności warunkujących uzyskanie zatrudnienia.
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19. Podejmowanie w ramach obowiązujących
związanych z realizacją celów Stowarzyszenia

przepisów

innych

przedsięwzięć

§12.
Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może:
1. Powołać inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem, w tym
oddziały.
2. Współpracować z organizacjami wyznaniowymi o charakterze religijnym, oraz
pozarządowymi, a także instytucjami rządowymi i samorządowymi.

Rozdział III
JEDNOSTKI TERENOWE
§13.
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków osobiście lub w
przypadku podanym w §32 ust 2 za pośrednictwem wybranych delegatów.
4. Delegaci są wybierani przez Walne Zebranie Członków Oddziału, w ilości 3
delegatów.
5. Kandydatów na delegatów zgłaszają członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
należący do oddziału.
6. Wybór delegatów następuje poprzez głosowanie tajne zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków oddziału uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§14.
Zasady tworzenia jednostek terenowych
1. Odział może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału
powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15
członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie.
2. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§15.
Struktura organizacyjna oddziału
1. Władze oddziału to:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna.
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 terminie bez
względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
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.
§16.
Walne Zebranie Członków Oddziału
1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
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2. Zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku
jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając
członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej
na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału. 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 Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału
Stowarzyszenia
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału to:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Członków,
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 sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.
§17.
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym
posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na trzy miesiące.
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału i Walnego Zebrania
Członków,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego
imieniu,
g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.
§18.
Komisja Rewizyjna Oddziału
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem
Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego
na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności
Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielanie
absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu
Oddziału w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o rozwiązanie Oddziału
Stowarzyszenia

5 z 12

STATUT STOWARZYSZENIA BEZPARTYJNI

§19.
Postanowienia końcowe
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez
Oddział 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 IV
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI
§20.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§21.

§22.
Członkiem zwyczajnym, wspierającym lub honorowym może być osoba:
1. Fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec).
2. Posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych.
3. Akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
§23.
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba zainteresowana statutową
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
materialną lub niematerialną.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
§24.
1. Członkiem honorowym może zostać jedynie osoba, która wniosła wybitny wkład w
rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla
Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu Głównego
przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
§25.
1. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia Zarząd przyjmuje w
drodze uchwały zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej prawidłowo
wypełnionej i własnoręcznie podpisanej deklaracji członkowskiej.
2. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia wstrzymuje się na 3 miesiące
przed końcem kadencji władz Stowarzyszenia oraz wyborem nowych.
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§26.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczenia w kursach, sympozjach itp. organizowanych przez władze
Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia.
4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
5. Noszenia odznaki Stowarzyszenia.
§27.
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są swoją postawą i działaniami przyczyniać się
do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
§28.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz realizacji
i propagowania jego celów i programu.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu.
§29.
1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego, posiada prawa określone w § 26 pkt 2-5.
2. Członek wpierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń, opłacania składek oraz przestrzegania statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający i członek honorowy może uczestniczyć w pracach Walnego
Zebrania Członków.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§30.
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Śmierci członka.
2. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie
Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wynikających z członkostwa
w Stowarzyszeniu.
3. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
4. Skreślenia z listy członków z powodu nieuregulowanych zobowiązań wynikających
z członkostwa w Stowarzyszeniu.
5. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd ma prawo wykluczyć członka w przypadku
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień, uchwał i regulaminów.
6. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
7. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia,
które członkostwo nadała.
§31.
W przypadkach określonych w §30 pkt 2-6 orzeka Zarząd i jest zobowiązany zawiadomić
członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia,
wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie
30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Odwołanie rozpatrywane
jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, które podejmuje decyzję ostateczną w
sprawie.
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Rozdział V
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§32.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób Walne
Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych
w proporcji jeden delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do
czasu nowych wyborów.
3. Delegatów wybierają jednostki terenowe w sposób opisany w rozdziale III.
4. W przypadku braku jednostek terytorialnych, delegat jest wybierany poprzez
pisemne upoważnienie pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy tym
samym przekazują delegatowi prawo do ich reprezentacji, zabierania głosu oraz
głosowania w ich imieniu.
§33.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat chyba, że Walne Zebranie
Członków postanowi inaczej.
2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego
Zebrania Członków. Zebrani mogą uchwalić głosowanie jawne.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu osobowego
tych władz w drodze wyborów uzupełniających przeprowadzonych w trakcie
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie §35.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§34.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci),
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni
goście.
3. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
Zarząd powiadamia członków (delegatów) co najmniej 14 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:
1) przewodniczący,
2) sekretarz,
5. Uchwały Walnego Zebrania członków podejmowane są, z zastrzeżeniem
postanowień §36 pkt 12, §51 oraz §52 statutu, w głosowaniu zwykłą większością
głosów:
1) w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania,
2) w drugim terminie – 15 minut po pierwszym głosowaniu, bez względu na
liczbę obecnych członków.
6. Każdemu członkowi (delegatowi) przysługuje jeden głos.
§35.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (zwoływane jeden raz w roku) lub
nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy.
2) na uzasadniony pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
3) na pisemny wniosek 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych (delegatów).
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3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku określonego w ust.2 pkt
2 i 3.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, do których zostało
zwołane, według ustalonego na początku spotkania porządku obrad.
§36.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
2. Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
3. Wybór prezesa Stowarzyszenia.
4. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
7. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
8. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań
poszczególnych członków.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji.
10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia na
wniosek Zarządu.
11. Uchwalanie udzielania lub odmowy absolutorium ustępującym władzom, na
wniosek Komisji Rewizyjnej.
12. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przy
obecności przynajmniej połowy członków bezwzględną większością głosów.
13. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu
majątku.
ZARZĄD
§37.
1. Zarząd stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia w okresie między Walnymi
Zebraniami Członków.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę
i decyzje odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
§38.
1. Zarząd składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków:
Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i członków zarządu.
2. Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2
razy w roku.
4. Zarząd Stowarzyszenia może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych
obowiązków. Warunki i wysokość wynagrodzenia zarządu zostaje określona
oddzielną uchwałą zarządu.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z czego jedną z
nich musi być Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
§39.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. Zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz wnioskowanie o
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia.
4. Powoływanie agend programowych, komisji, zespołów oraz innych ciał do
realizacji szczegółowych celów Stowarzyszenia oraz określanie ich zadań.
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5.
6.

Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
Uchwalanie okresowych programów pracy stowarzyszenia oraz zatwierdzanie
rocznych sprawozdań z działalności.
7. Uchwalanie budżetu stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań
finansowych oraz zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.
8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji
krajowych lub zagranicznych oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do
tych organizacji, a także do uczestniczenia w imprezach zagranicznych.
10. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji oraz władzami
naczelnymi innych pokrewnych organizacji.
11. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
12. Przyjmowanie
i
wykluczanie
członków
zwyczajnych
i
wspierających
Stowarzyszenia.
§40.
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniona przez niego osoba co
najmniej dwa razy w roku:
1) z własnej inicjatywy.
2) na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu,
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3
członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego
obrad.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący
Komisji Rewizyjnej oraz członkowie stowarzyszenia.
4. Od uchwał Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu - za jego
pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję ostateczną w sprawie.
§41.
W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezes kieruje pracami Stowarzyszenia,
zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
§42.
1. Zarząd może powierzyć wykonywanie swych obowiązków i uprawnień określonych
w Statucie, we wskazanym zakresie, innym członkom Stowarzyszenia.
Przekazanie uprawnień lub obowiązków następuje w formie pisemnej.
2. Oświadczenie woli za Stowarzyszenie w zakresie praw i obowiązków majątkowych
składa się w ten sposób, że pod nazwą Stowarzyszenia osoby uprawnione składają
swoje podpisy.
KOMISJA REWIZYJNA
§43.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków: Przewodniczącego, oraz dwóch członków.
3. Uchwały Komisji rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów przy obecności
wszystkich członków.
§44.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia.
2) Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków.
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3) Przedkładanie
Zarządowi
wniosków
oraz
zaleceń
wynikających
z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
4) Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną
działalności Stowarzyszenia w terminie do 30 marca danego roku za rok
poprzedni.
5) Wnioskowanie o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującym
władzom Stowarzyszenia.
6) Uchwalanie własnego regulaminu działania.
7) Pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia
złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§45.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do udziału z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
wykonawczych Stowarzyszenia.
Rozdział VI
WYRÓŻNIENIA I KARY
§46.
1. Za ofiarną i wydajną pracę na rzecz Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
może przyznać poniższe wyróżnienia:
a. pochwałę,
b. dyplom,
c. nagrodę,
d. honorowa odznakę.
2. Szczegółowy tryb przyznawania wyróżnień i odznak określa regulamin uchwalony
przez Walne Zebranie Członków.
§47.
1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz
Stowarzyszenia, a także naruszanie zasad współżycia społecznego i działanie
wbrew postanowieniom §27i §28, stanowi przewinienie dyscyplinarne.
2. Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatruje Komisja Rewizyjna i może
wymierzać następujące kary:
a. upomnienie,
b. naganę,
c. zawieszenie w pełnieniu funkcji we władzach Stowarzyszenia,
d. zawieszenie w prawach członkowskich,
e. wnioskowanie do właściwego organu o wykluczenie z szeregów
Stowarzyszenia.
3. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony
przez Komisję Rewizyjną.
Rozdział VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§48.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z:
1) wpłat wpisowych, składek członkowskich,
2) dotacji,
3) darowizn, zapisów, spadków,
4) wpływów z działalności statutowej, w tym dochodów z działalności
Stowarzyszenia.
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§49.
1. Składki członkowskie w kwocie uchwalonej przez Zarząd Główny winny być
wpłacane do końca każdego miesiąca.
2. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składkę
członkowską w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na
członka.
3. Zarząd może odstąpić od pobierania składek.
4. Możliwe jest opłacanie składek za dłuższy okres niż miesiąc w uzgodnionym z
zarządem terminie.
§50.
Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania i obciążania
majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia, upoważniony jest
Zarząd.
Rozdział VIII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§51.
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§52.
Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§53.
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powoła Komisje Likwidacyjną,
która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
§54.
Uchwalenie Statutu i jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obrad.
Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§55.
1. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu
rejestrowego.
2. Zmiany w Statucie obowiązują z dniem ich uchwalenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20,
poz.104 z późniejszymi zmianami).
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