STATUT
STOWARZYSZENIA PROGRESSUM
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Stowarzyszenie, zwane dalej „Stowarzyszeniem PROGRESSUM”, działa na podstawie przepisów
ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.
1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Szczecin.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 3.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 4.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
§ 5.
1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami o tych samych lub podobnych celach.
2. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
§ 6.
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członkiń i członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracownice i pracowników.
§ 8.
1. W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność
pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. Dochód z odpłatnej działalności statutowej, działalności pożytku publicznego oraz działalności
gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członkinie i członków.

1

Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.
§9
Cele Stowarzyszenia obejmują:
1.
działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2.
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3.
działalność charytatywną,
4.
działania w sferze ochrony i promocji zdrowia,
5.
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
6.
promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
7.
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
8.
działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9.
działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
10.
działania w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
11.
działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
12.
działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
13.
działania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i
architektonicznego,
14.
działania w sferze turystyki i krajoznawstwa,
15.
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
16.
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
17.
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
18.
wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo, współpracę i uczestnictwo, a także
wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego obszarów wiejskich, propagowanie i
realizowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz wspieranie takich inicjatyw
podejmowanych przez inne organizacje;
19.
działania na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;
20.
wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska;
21.
wspieranie pro-środowiskowych inicjatyw obywatelskich;
22.
tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w ramach zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich;
23.
działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybactwa i obszarów zależnych od
rybactwa
24.
aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców obszarów zależnych od
rybactwa;
25.
łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim, w tym minimalizacja zaniku
sektora rybackiego;
26.
rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybackim;
27.
poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybołówstwa oraz szczególnie w
społecznościach rybackich;
28.
wspieranie rozwoju edukacji mieszkańców na obszarach zależnych od rybactwa oraz edukacja i
rozpowszechnianie informacji o Unii Europejskiej;
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wspieranie infrastruktury rybactwa i infrastruktury turystycznej oraz usług na rzecz społeczności
rybackich;
ochrona środowiska w obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania ich atrakcyjności;
wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji;
podnoszenie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa;
promocja i stymulowanie działań w zakresie rozwoju turystyki i inwestycji w dziedzinie kultury
w oparciu o lokalne zasoby;
budowanie i promocja wizerunku regionu;
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania idei demokracji,
samorządności i samorządu;
prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej;
promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi
zajmującymi się działalnością proekologiczną;
podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony
środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju;
prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich dotyczących
stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolnospożywczego oraz innych instytucji nie związanych z rolnictwem a mających na celu
podnoszenie kwalifikacji pracowników w różnych zakresach.
rolnictwa ekologicznego;
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych
na cele statutowe;
prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej;
prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
upowszechnianie rozwoju i turystyki oraz prowadzenie promocji jako atrakcyjnych miejsc
wypoczynku;
wykonywanie innych zadań publicznych;
działania na rzecz pogłębiania integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
udział w życiu społecznym, intelektualnym, kulturalnym i politycznym kraju;
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.in. działanie na
rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
edukacja młodzieży i uczniów;
edukacja dorosłych, organizowanie szkoleń i kursów;
inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży i dorosłych;
edukacja międzykulturowa;
działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w tym m. in.
rozwijanie świadomości ekonomicznej;
upowszechnianie krajoznawstwa oraz działania na rzecz organizacji różnych form wypoczynku
dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji, w tym m. in. działania na rzecz budowy
społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji;
wydawanie materiałów propagujących ekonomię, przedsiębiorczość, rozwój osobisty, ochronę
środowiska oraz monografii tematycznych;
ochrona i pomoc zwierzętom bezdomnym, wolno żyjącym oraz przebywającym w schroniskach,
przytuliskach, domach tymczasowych i hotelach dla zwierząt jak i również osobom fizycznym
pomagającym zwierzętom,
szerzenie edukacji w zakresie praw zwierząt, godnego ich traktowania we współpracy z
jednostkami edukacyjnymi i władzami oświatowymi, lecznicami weterynaryjnymi i
organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego
występowanie z inicjatywami w zakresie uchwalania lub zmiany przepisów dotyczących praw
zwierząt oraz aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia aktów prawnych w tym zakresie
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propagowanie i wdrażanie idei przytulisk i schronisk dla bezdomnych zwierząt,
wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt oraz propagowanie
wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt
zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami poprzez podejmowanie interwencji w
obronie praw zwierząt w tym składzie zawiadomień o popełnianych przestępstwach,
występowanie w sądach oraz przez innymi organami w sprawach z zakresu ochrony zwierząt
promocja i organizacja wolontariatu;
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w
zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

§ 10.
Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
1.
w sferze działalności nieodpłatnej:
1) prowadzenie świetlic i placówek wsparcia dla dzieci,
2) koordynowanie programów wspierających rodzinę oraz osoby zagrożone patologiami
dysfunkcjami,
3)
prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i seminariów
służących realizacji celów statutowych, samodzielnie i we współpracy ze szkołami wyższymi;
4)
organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych służących realizacji celów statutowych,
5)
organizowanie kampanii i akcji informacyjnych promujących wyrównywanie szans,
równouprawnienie oraz przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu społecznemu,
6)
organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego,
7)
organizowanie imprez turystycznych i sportowych,
8)
organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisaży,
9)
organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży,
10)
organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów
statutowych,
11)
organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu,
12)
współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji publicznej i
samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi,
13)
organizację imprez kulturalnych, koncertów, imprez turystycznych i sportowych,
14)
utrzymywanie kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
15)
współpracę z ośrodkami wychowawczymi, domami dziecka, świetlicami środowiskowymi,
16)
inicjowanie i wspieranie działań młodzieży,
17)
organizację i koordynację działań na rzecz wolontariatu,
18)
wsparcie i współpraca z Młodzieżowymi Radami Miast i Gmin,
19) organizowanie aktywnego udziału swych członków oraz innych zainteresowanych w życiu
gospodarczym Rzeczpospolitej;
20) inspirowanie działań zmierzających do rozwijania postaw obywatelskich i poszanowania prawa;
21) udzielanie pomocy i doradztwa podmiotom gospodarczym;
22) prowadzenie szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie pomocnym przy prowadzeniu
działalności gospodarczej w rolnictwie oraz poza rolnictwem;
23) tworzenie i prowadzenie własnych programów koncentrujących się na szeroko rozumianych
zagadnieniach ekorozwoju;
24) podejmowanie działań interwencyjnych, wykorzystując wszelkie środki przewidziane przepisami
prawa;
25) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej;
26) podejmowania i rozwijania innych form wspierania koncepcji ekorozwoju;
27) współpracy z organami władzy publicznej, środkami masowego przekazu oraz podmiotami
gospodarczymi;
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28) opracowywanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczące zagadnień
zrównoważonego rozwoju;
29) organizowanie innych form współpracy zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia,
2.
w sferze działalności odpłatnej:
1)
koordynowanie programów wspierających rodzinę oraz osoby zagrożone patologiami i
dysfunkcjami,
2)
prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i seminariów
służących realizacji celów statutowych, samodzielnie i we współpracy ze szkołami wyższymi;
3)
organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych służących realizacji celów statutowych,
4)
organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego,
5)
organizowanie imprez turystycznych i sportowych,
6)
organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisaży,
7)
organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży,
8)
organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów
statutowych,
9)
organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu.
10) organizowanie aktywnego udziału swych członków oraz innych zainteresowanych w życiu
gospodarczym Rzeczpospolitej;
11) inspirowanie działań zmierzających do rozwijania postaw obywatelskich i poszanowania prawa;
12) udzielanie pomocy i doradztwa podmiotom gospodarczym;
13) prowadzenie szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie pomocnym przy prowadzeniu
działalności gospodarczej w rolnictwie oraz poza rolnictwem;
14) tworzenie i prowadzenie własnych programów koncentrujących się na szeroko rozumianych
zagadnieniach ekorozwoju;
15) podejmowanie działań interwencyjnych, wykorzystując wszelkie środki przewidziane przepisami
prawa;
16) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej;
17) podejmowania i rozwijania innych form wspierania koncepcji ekorozwoju;
18) współpracy z organami władzy publicznej, środkami masowego przekazu oraz podmiotami
gospodarczymi;
19) opracowywanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczące zagadnień
zrównoważonego rozwoju;
20)
organizowanie innych form współpracy zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia,
Rozdział III
Członkinie i członkowie Stowarzyszenia.
§ 11
1. Stowarzyszenie zrzesza członkinie i członków:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.
§ 12
1. Członkinią zwyczajną lub członkiem zwyczajnym może być obywatelka lub obywatel Polski, jak też
cudzoziemiec (bez względu na miejsce swego zamieszkania), mający/a ukończone 16 lat, o
nieposzlakowanej opinii, deklarujący/a chęć realizowania celów Stowarzyszenia, który/a złoży
deklarację, przy czym o przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje uchwała jego Zarządu, od której to
uchwały nie przysługuje odwołanie.
2. Członkinią honorową lub członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób
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szczególny przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia, zwłaszcza zaś udzielając mu pomocy
materialnej i niematerialnej lub też posiadająca osiągnięcia w realizacji jego celów, przy czym o
nadaniu członkostwa honorowego decyduje Walne Zebranie Członkiń i Członków Stowarzyszenia
na wniosek Zarządu lub 1/3 członkiń i członków zwyczajnych, w drodze uchwały podjętej w
głosowaniu tajnym. Do ważności takiej uchwały niezbędna jest liczba 3/4 głosów „za" z liczby
członkiń i członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członkiń i Członków
Stowarzyszenia w danej chwili.
3. Członkinią wspierającą lub członkiem wspierającym może być udzielająca Stowarzyszeniu wsparcia
w różnoraki sposób osoba fizyczna lub prawna, która wyraża chęć uczestnictwa w pracach i
realizacji jego celów, przy czym o nadaniu członkostwa wspierającego decyduje uchwała jego
Zarządu.

1.

2.

3.
4.

§ 13
Członkiniom i członkom zwyczajnym przysługuje prawo do uczestnictwa w pracach
Stowarzyszenia, w tym do udziału w Walnym Zebraniu Członkiń i Członków z czynnym i biernym
prawem do głosowania.
Członkinie i członkowie zwyczajni i wspierający obowiązani są do:
1) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
2) troszczenia się o jego dobre imię i interesy,
3) przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
4) opłacania składek członkowskich.
Członkinie i członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
Członkinie i członkowie wspierający w wyjątkowych sytuacjach mogą być zwolnieni z opłacania
składek członkowskich, przy czym decyduje o tym uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14
Członkinie oraz członkowie honorowi i wspierający posiadają prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia,
w tym także prawo udziału w Walnym Zebraniu Członkiń i Członków, jednakże tylko z głosem doradczym.
Mogą oni zgłaszać wnioski i propozycje, co do działalności Stowarzyszenia do Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub Walnego Zebrania Członkiń i Członków.

§ 15
1. Każdy członek i każda członkini Stowarzyszenia może w dowolnym czasie wystąpić ze
Stowarzyszenia, składając do jego Zarządu stosowne oświadczenie woli, przy czym za datę
wystąpienia uznaje się datę wpływu tego oświadczenia (dokumentu) do Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członkiń i Członków może podjąć uchwalę - większością 2/3 głosów „za" z liczby
członków i członkiń Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członkiń i Członków
Stowarzyszenia w danej chwili - o skreśleniu z listy członków i członkiń, gdy ten nie działa w
Stowarzyszeniu oraz nie wykazuje zainteresowania jego działalnością i celami.
3. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o wykluczeniu z listy członków i członkiń w
przypadku stwierdzenia faktu uchylania się od obowiązku płacenia składek członkowskich przez
okres 6 miesięcy lub powzięcia wiadomości o czynie stanowiącym przestępstwo, wykrocznie,
przewinienie czy też będącym sprzecznym z dobrymi obyczajami.
4. Decyzja o skreśleniu lub wykluczeniu członka lub członkini stanowi jednocześnie zawieszenie
członka lub członkini w prawach członkowskich - do czasu jej uprawomocnienia się.
5. Od decyzji, o jakiej mowa w ust. 4, przysługuje zainteresowanemu prawo złożenia odwołania do
Walnego Zebrania Członkiń i Członków w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania uchwały
6

Zarządu.
6. Prawa członków i członkiń osób fizycznych wygasają także na skutek śmierci tych osób, zaś w
odniesieniu do osób prawnych, wygasają na skutek utraty przez nich osobowości prawnej, jak też na
skutek rezygnacji, skreślenia lub wykluczenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.
Dział I
Postanowienia ogólne.
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członkiń i Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§17
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
Dział II
Walne Zebranie Członkiń i Członków.
§ 18
Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne walne Zgromadzenie zwołuje się przez Zarząd raz na rok do końca czerwca.
Nadzwyczajne walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na
żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych.
5.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji rewizyjnej;
3) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi;
4) zatwierdzanie bilansu finansowego oraz budżetu;
5) podejmowanie uchwał w sprawie nadwyżek i strat finansowych;
6) podejmowanie uchwały o skreśleniu z listy członków i członkiń;
7) wybór Przewodniczącego Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
8) ustalenie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia;
9) uchwalenie oraz zmiana statutu Stowarzyszenia;
10) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz
członków;
11) nadanie tytułu członka honorowego;
12) podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
13) podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia i zmiany składek członkowskich;
14) zatwierdzenie programu i podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania,
15) rozpatrywanie jako organ II instancji - odwołań w sprawach dyscyplinarnych rozpoznanych
przez Zarząd.

1.
2.
3.
4.
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Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać Prezesa
stowarzyszenia lub poszczególnych członków zarządu Stowarzyszenia – w
szczególnie
uzasadnionych przypadkach określonych statutem.
7.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganego
kworum, po konsultacji z sekretarzem zebrania, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, 30
minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, kolejne
głosowanie nad podjęciem uchwały.
8.
Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia i zmiany Statutu oraz w sprawie
rozwiązania Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podjęcia ich większością 60% głosów w
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
9.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków nie
później niż dwa tygodnie przed Zgromadzeniem.
6.

Dział III
Zarząd.
§ 19
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
wybranych spośród członkiń i członków zwyczajnych. Każda z osób z Zarządu wybierana jest
oddzielnie, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.
3. Członkinie i Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 20
1. W czasie trwania kadencji osoby wchodzące w jego skład czy też cały Zarząd mogą być
odwoływani przez Walne Zebranie Członkiń i Członków.
2. W przypadku wystąpienia Członkini lub Członka Zarządu ze Stowarzyszenia, rezygnacji z
funkcji Członkini lub Członka Zarządu lub też niemożności uczestniczenia w pracach Zarządu z
innych przyczyn przez okres dłuższy niż 3 miesiące - Zarząd zostanie uzupełniony na
najbliższym Walnym Zebraniu Członkiń i Członków poprzez przeprowadzenie wyborów
uzupełniających, przy czym kadencja włączonego członka Zarządu upływa z kadencją całego
Zarządu.
§ 21
Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące oraz na
wniosek Komisji Rewizyjnej.
§ 22
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności 2/3 członków Zarządu.
2. W wypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
§ 23
1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami
zgodnie z jego uchwałami,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
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4) sporządzanie planów pracy i budżetu,
5) opracowanie sprawozdań, bilansu finansowego i budżetu,
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członkiń i Członków,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności;
8) podejmowanie uchwał związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał co do obrotu ruchomościami i nieruchomościami,
10) administrowanie majątkiem Stowarzyszenia,
11) przyjmowanie zapisów i darowizn;
12) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
13) występowanie z wnioskami o nadanie tytułu członka honorowego;
14) redagowanie wydawnictw stowarzyszenia, wyznaczanie redaktora naczelnego i powoływanie
rady redakcyjnej (naukowej);
15) przyjmowanie członków wspierających;
16) przyjmowanie członkiń i członków, ich wykluczanie, jak też udzielanie im upomnienia.
§ 24
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa oraz jednej z Członkiń lub
Członków Zarządu działających łącznie. Pełnomocnictwo to może być w każdej chwili odwołane
poprzez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu w oryginale.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Dział IV
Komisja Rewizyjna.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 25
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków lub członkiń zwyczajnych, wybranych przez
Walne Zebranie Członkiń i Członków.
Komisją kieruje jej Przewodniczący, wybrany przez Walne Zebranie Członkiń i Członków.
Osoby zasiadające w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
1) nie mogą być członkiniami lub członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w
wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Do członkiń i członków Komisji Rewizyjnej odpowiednie zastosowanie znajduje § 22 statutu.
§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1. kontrola stanu majątku Stowarzyszenia,
2. kontrola działalności, opiniowanie planu i sprawozdań Zarządu oraz przedkładanie stosownych
wniosków Walnemu Zebraniu Członkiń i Członków,
3. inicjowanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członkiń i Członków.
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§ 27
Uchwały Komisja Rewizyjna podejmuje większością głosów 2/3 składu członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.
§ 28
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1. składek członkowskich,
2. społecznej pracy członkiń i członków Stowarzyszenia,
3. darowizn, spadków, zapisów,
4. dochodów z własnej działalności,
5. dotacji celowych,
6. ofiarności publicznej,
7. odsetek bankowych,
8. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia
9. dochody z działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej.

1.

2.
3.
4.

§ 29
Majątek Stowarzyszenia stanowią w szczególności:
1) nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia lub oddane w wieczyste użytkowanie,
2) ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
3) środki pieniężne,
4) wartości niematerialne i prawne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
Środki pieniężne są przechowywane na koncie bankowym.
Zgromadzone środki pieniężne Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji jego celów statutowych.
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.

§ 30
Zarządzanie majątkiem i finansami należy do wyłącznej kompetencji Zarządu, który prowadzi również
rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 31
Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków i członkiń
Stowarzyszenia, członków i członkiń organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami
bliskimi",
2. przekazywanie na rzecz członkiń i członków Stowarzyszenia, członkiń i członków organów lub
pracowników i pracownic oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3. wykorzystywanie na rzecz członkiń i członków Stowarzyszenia, członkiń i członków organów lub
pracowników i pracownic oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
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trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkinie lub członkowie
organizacji, członkinie i członkowie jej organów lub pracownicy i pracownice oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI
Działalność Gospodarcza
&32

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. O podjęciu działalności gospodarczej jej przedmiocie i zakończeniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia
w formie uchwały.
Rozdział VII
Likwidacja Stowarzyszenia.
§ 33
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Walnego Zebrania Członkiń i Członków,
powziętej większością 4/5 członkiń i członków, przy obecności 2/3 członkiń i członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pozostały po wypłaceniu zobowiązań i ściągnięciu wierzytelności winien
być przekazany na cele dobroczynne i zostanie przekazany innemu Stowarzyszeniu o tym samym
lub podobnym charakterze.
3. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku będzie ostatni Zarząd pełniący swoje funkcje przed
podjęciem uchwały o likwidacji.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.
§ 34
1. Zmiany statutu mogą nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członkiń i Członków,
podjętej większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członkiń i członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
stowarzyszeniach.
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