STATUT
STOWARZYSZENIA MOST KOBIET
Tekst jednolity statutu z dnia 28 marca 2017 r.
Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Most Kobiet zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych oraz osób prawnych.
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz 104 z późn. zm.), obowiązującego prawa oraz
niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego i działa przez wymienione w niniejszym statucie organy.
§3
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może także prowadzić
działalność poza granicami kraju.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
§6
1. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i symbolu graficznego zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje
Stowarzyszeniu oraz członkom stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może udzielać prawa do używania nazwy i symbolu graficznego innym
podmiotom.

§7
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1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Uchwałę o rozpoczęciu
prowadzenia działalności gospodarczej i przedmiocie działalności gospodarczej,
podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
1. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
2. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
3. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów.
4. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.
5. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
6. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
7. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów.
8. 58.11.Z Wydawanie książek
9. 58.13.Z Wydawanie gazet
10. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
11. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
12. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
13. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność.
14. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
15. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe.
16. 73.12 B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
17. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet)
18. 74.20. Z Działalność fotograficzna
19. 72.30 Z Działalność związana z tłumaczeniami.
20. 82.30. Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
21. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
22. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
23. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.

§8
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność między innymi na pracy społecznej jego członków i
sympatyków.
2. Do prowadzenia swojej działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
także członków Stowarzyszenia
3. W zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pracę na rzecz Stowarzyszenia
mogą wykonywać na rzecz Stowarzyszenia wolontariusze.
4. Stowarzyszenie może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
§9
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
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Rozdział II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 10
Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz rozwoju, zmiany świadomości i poprawy jakości życia kobiet
2) działanie na rzecz integracji środowisk i organizacji kobiecych celem wymiany
doświadczeń i realizowania wspólnych inicjatyw
3) działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
4) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji oraz wspieranie wszelkich działań
umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym,
gospodarczym, naukowym, kulturalnym i publicznym
5) działania na rzecz nauki, edukacji, zdrowia, oświaty i wychowania
6) promowanie przedsiębiorczości kobiet i wspieranie społecznych inicjatyw kobiet
7) działanie na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym
i publicznym
8) udzielanie pomocy kobietom w pokonywaniu trudności życiowych
9) podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych
artystycznych i sportowych
10) podejmowanie, realizowanie i propagowanie działań związanych ze zdrowym stylem życia
wśród osób w różnym wieku (w szczególności: dzieci, młodzieży oraz osób starszych)
11) działania na rzecz
międzypokoleniowych

osób

starszych,

zwłaszcza

w

kontekście

kontaktów

12) wspieranie i edukacja na rzecz integracji europejskiej, budowania społeczeństwa
obywatelskiego oraz dialogu międzyludzkiego w Polsce i poza jej granicami
13) działanie na rzecz dialogu międzypokoleniowego.

§ 11
1. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Wymianę informacji
Stowarzyszenia.

oraz

uzgadnianie

planowanych

działań

przez

członków
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2. Formalne reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i
administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, instytucji i innych
interesariuszy.
3. Organizowanie i prowadzenie dla członków Stowarzyszenia systemu usług doradczych i
konsultingowych.
4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów imprez, wystaw,
konferencji oraz kongresów na tematy związane z celami Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązywaniu kontaktów pomiędzy
środowiskami kobiecymi oraz firmami i organizacjami prowadzonymi przez kobiety.
6. Organizowanie imprez, konferencji, wystaw i innych wydarzeń promujących cele
Stowarzyszenia.
7. Działalność wydawniczą w zakresie specjalistycznych materiałów informacyjnych i
reklamowych.
8. Wymianę informacji i doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia.
9. Wymianę doświadczeń z innymi podmiotami i instytucjami, których cele są zbieżne z
celami Stowarzyszenia.
10. Współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi w obszarach gdzie są one
partnerem dla inicjatyw i działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.
11. Tworzenie internetowych platform informacyjnych oraz forów dyskusyjnych dla
Stowarzyszenia.
12. Pozyskiwanie środków finansowych na organizowanie i dofinansowanie inicjatyw
podejmowanych przez Stowarzyszenie.
13. Organizowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych powiązanych z wymienionymi w § 10
celami Stowarzyszenia.
14. Wspieranie i promocja inicjatyw kobiecych.
15. Organizowanie kampanii na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn.
16. Organizowanie przedsięwzięć i akcji mających na celu udzielenie wsparcia i pomocy
kobietom.
17. Współpraca z podmiotami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
18. Udział członków Stowarzyszenia w zewnętrznych konferencjach, seminariach,
warsztatach, forach, szkoleniach, imprezach mających na celu zdobycie, poszerzenie i
wymianę wiedzy w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.
19. Organizowanie i wspieranie zajęć i warsztatów rekreacyjnych, relaksacyjnych,
aktywizujących i innych, promujących zdrowy styl życia i aktywność osób w różnym
wieku (w szczególności dzieci, młodzieży oraz osób starszych).
20. Propagowanie oraz czynny udział w działaniach lokalnych, mających na celu rozwój
społeczeństwa obywatelskiego.
2.Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje przez działalność prowadzoną odpłatnie
i nieodpłatnie.
§ 12
1. Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać
sekcje jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się
konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia. Zarząd powołuje i odwołuje sekcje w
drodze uchwały.
2. Cele, sposób działania i strukturę sekcji ustala Zarząd w drodze uchwały.
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§ 13
Sekcje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, służą realizacji konkretnych projektów
realizowanych przez Stowarzyszenie i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak
posługiwać się nazwą własną samodzielnie lub wraz z nazwą Stowarzyszenia.
§ 14
1. Sekcją kieruje Przewodnicząca.
2. Przewodnicząca jest powoływana i odwoływana przez Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 15
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swego przedstawiciela, któremu udziela
pisemnego pełnomocnictwa.
4. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.
5. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać
członkami Stowarzyszenia jeśli spełnią wymogi dotyczące członkostwa określone w
niniejszym statucie.

§ 16
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków honorowych
3. Członków wspierających
§ 17
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec,
który:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
2. korzysta z pełni praw publicznych
3. utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia
4. akceptuje treść Statutu i deklaruje chęć realizacji celów statutowych
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5. przedstawi Zarządowi pisemne rekomendację udzielone mu przez co najmniej
jednego członka Stowarzyszenia i zaakceptuje pisemnie cele stowarzyszenia
6. złoży deklarację członkowską
7. zostanie przyjęty w poczet członków na mocy uchwały Zarządu.
2. Osoby małoletnie mogą ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu wyłącznie na
zasadach przewidzianych w ustawie o stowarzyszeniach, po uprzednim przedstawieniu
pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych.
3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia jest uprawniony do zasięgania informacji na temat kandydatów na
członków Stowarzyszenia od osób, które ich rekomendowały oraz innych członków
Stowarzyszenia.
5. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia opłaca składki za rok w którym został przyjęty.
Składki mogą być uiszczane za okres półroczny, za jeden rok lub za więcej niż jeden rok z
góry.
6. Do Członków Założycieli Stowarzyszenia nie mają zastosowania wymogi określone w
par. 17 ust. 1 pkt. 5, 6 i 7 niniejszego Statutu.
§ 18
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się znacząco dla
Stowarzyszenia lub wnosi swój szczególny wkład w rozwój idei i realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie
Członków.
§ 19
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna,
organizacja lub inny podmiot który wspiera cele Stowarzyszenia i zadeklaruje
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów i zadań
Stowarzyszenia lub zaproponuje inną formę wsparcia.
2. Członek wspierający ma obowiązek zadeklarować pomoc finansową, rzeczową
lub merytoryczną w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia lub zaproponować
inną formę wsparcia, do oceny przez Zarząd Stowarzyszenia. Zadeklarowana
pomoc finansowa nie może być jednak mniejsza niż wielkość składki
członkowskiej jaką jest zobowiązany zapłacić w analogicznej sytuacji członek
zwyczajny.
3. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu
po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji, w której określony zostanie rodzaj
pomocy.
4. Nie wywiązane się członka wspierającego z zadeklarowanej pomocy, powoduje
wykreślenie go z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu.

Rozdział IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
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§ 20
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszelkich władz Stowarzyszenia
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym
c) wypowiadania się, zgłaszania wniosków i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach
dotyczących działalności Stowarzyszenia
d) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji celów Stowarzyszenia
e) uczestnictwa we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia, korzystania z jego
dorobku i majątku
f) korzystania z lokalu, sprzętu oraz z oznak przynależności do Stowarzyszenia
g) reprezentowania Stowarzyszenia za ustną lub pisemną zgodą Zarządu

§21
1. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem
czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na obradach Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 22
Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
a) brać udział w Walnym Zebraniu Członków (osoby prawne i spółki osobowe i organizacje
za pośrednictwem uprawnionego przedstawiciela) z głosem doradczym
b) wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
c) występować do Komisji Rewizyjnej o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób zostały
wydatkowane wniesione przez niego środki finansowe
§23
1. Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest:
a) przestrzeganie przepisów Statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia
b) udział w realizacji celów Stowarzyszenia
c) opłacanie regularnie składek członkowskich (nie dotyczy członków honorowych)
d) dbanie o lokale i sprzęt stanowiący własność Stowarzyszenia
e) godne reprezentowanie Stowarzyszenia
f) podanie adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu na
które będzie dostarczana korespondencja Stowarzyszenia.
§ 24
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
i uregulowaniu wszelkich zobowiązań dotyczących Stowarzyszenia
7

b) śmierci członka, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych lub pozbawienia prawomocnym wyrokiem sądu praw
publicznych, a w przypadku członka wspierającego dodatkowo w razie
utraty osobowości prawnej, rozwiązania spółki bądź likwidacji podmiotu
c) skreślenia z listy członków z powodu:
• nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich (w
przypadku członków zwyczajnych)
• nie wywiązania się z zadeklarowanej pomocy (w przypadku członków
wspierających)
• naruszania istotnych postanowień niniejszego Statutu
• nie przestrzegania przepisów Statutu oraz nie stosowania się do
podjętych uchwał i postanowień oraz poleceń władz Stowarzyszenia
• działania na szkodę Stowarzyszenia
• nie uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy
niż jeden rok
• odwołania na piśmie rekomendacji przez osobę, która uprzednio
zarekomendowała członka zwyczajnego
2. W wypadkach określonych w ust.1 pkt. b i c niniejszego paragrafu decyzję o skreśleniu z
listy członków podejmuje Zarząd w formie uchwały, podając przyczyny utraty
członkostwa lub przyczyny skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
§ 25
Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed
uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
Rozdział V. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 26
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 27
1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
2. Pierwszego wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonują Członkowie Założyciele
Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Założycieli Stowarzyszenia.
3. Organy wybrane na Walnym Zebraniu Założycieli Stowarzyszenia rozpoczynają swą kadencję z
chwilą uzyskania wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 28
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1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy
udziale co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że przepis szczególny
niniejszego Statutu stanowi inaczej.
2. Każdy członek organów wskazanych w par. 26 niniejszego Statutu ma 1 głos. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos Prezeski lub Przewodniczącej.
3. Członków organów wybiera się spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze, które
wyraziły zgodę na kandydowanie.
Walne Zebranie Członków
§ 29
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
§ 30
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
Datę i miejsce obrad oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków,
co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu musi być podany drugi termin
zebrania. Drugi termin może być ustalony w tym samym dniu, co najmniej pół godziny po
pierwszym terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w dowolnym czasie i miejscu, a
zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż 3 1 miesiąc od złożenia
wniosku lub podjęcia uchwały przez Zarząd i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane. O dacie i miejscu oraz porządku obrad Zarząd powiadamia wszystkich członków co
najmniej 14 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu musi być podany drugi termin
zebrania. Drugi termin może być ustalony w tym samym dniu, co najmniej pół godziny po
pierwszym terminie.
4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub wystąpienia wakatów całego składu Zarządu przed
upływem kadencji Zarządu, zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zarządza
Przewodniczący lub inni członkowie Komisji Rewizyjnej, zachowując tryby zwoływania Walnych
Zebrań przewidziane w niniejszym Statucie.
5. Zawiadomienia o zwołaniu Walnych Zebrań Członków muszą mieć formę pisemną to znaczy:
listowną, faksową bądź elektroniczną.
§ 31
Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej, a następnie zarządza wybór Przewodniczącego spośród osób posiadających
czynne i bierne prawo wyborcze. Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków kieruje obradami
i czuwa nad prawidłowością ich przebiegu.
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§32
1. Dla swojej ważności Walne Zebranie Członków wymaga udziału co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania. W głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków dopuszcza się
tylko obecność osobistą.
2. W przypadku braku udziału w pierwszym terminie na Zebraniu liczby członków
Stowarzyszenia wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Walne Zebranie wyznaczone w
drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę biorących udział członków uprawnionych do
głosowania, chyba że niniejszy Statut przewiduje inne zasady dotyczące quorum.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy
statut stanowi inaczej.
4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne
zarządza się w przypadku, gdy Walne Zebranie postanowi przeprowadzić głosowanie tajne.
§ 33
1.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a)
określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)
uchwalanie Statutu i jego zmian,
c)
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d)
nadawanie, na wniosek Zarządu, tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
e)
pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
f)
rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań sporządzonych przez Zarząd
i Komisję Rewizyjną,
g)
udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
h)
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
i)
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadkach przewidzianych w
niniejszym Statucie,
j)
podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
k)
wykonywanie innych czynności i podejmowanie uchwał w sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia
l)
ustalanie wysokości składek członkowskich
m)
wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek

Zarząd
§ 34
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
3. Zarząd liczy od trzech do pięciu członków. Jeśli Zarząd liczy trzy osoby powołuje się: Prezeskę
Zarządu i dwie Wiceprezeski, natomiast jeśli Zarząd liczy więcej niż trzy osoby wówczas poza
Prezeską Zarządu powołuje się kolejne Wiceprezeski.
4. Walne Zebranie każdorazowo ustala liczbę członków Zarządu na kolejną kadencję.
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5. Walne Zebranie Członków wybiera Prezeskę Zarządu, a następnie pozostałych członków
Zarządu.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.
7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
§ 35
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek Prezeski lub
dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. W przypadku, wystąpienia wakatu w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji tj. w
szczególności: w przypadku złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, Zarząd
uzupełnia swój skład w drodze kooptacji w ten sposób, iż powołuje spośród członków
Stowarzyszenia, osobę która tymczasowo tj. do najbliższego Walnego Zebrania
Członków pełnić będzie brakującą funkcję w Zarządzie.

§ 36
Do kompetencji Zarządu należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
planowanie i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
skreślanie z listy członków Stowarzyszenia w sytuacjach przewidzianych w niniejszym
statucie
udzielanie pisemnej zgody (pełnomocnictw) na reprezentowanie Stowarzyszenia,
zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym prawem
przyznawanie nagród i wyróżnień członkom Stowarzyszenia,
składanie corocznie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
zatrudnianie i zwalnianie pracowników (w tym wolontariuszy),
zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków

§37
Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia
upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 38
Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Członek Stowarzyszenia zostaje poinformowany o
treści takiej uchwały w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo
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odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne
Zebranie na najbliższym posiedzeniu.
Komisja Rewizyjna
§ 39
Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia, kontrolującym całokształt
działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu.
§ 40
1. Komisja Rewizyjna liczy dwóch członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, a następnie
pozostałych jej członków.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę całokształtu
działalności Stowarzyszenia, w tym również sprawdza roczne sprawozdanie finansowe ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem rzetelności i
gospodarności.
4. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi,
a następnie Walnemu Zebraniu Członków.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
w podanym przez siebie terminie.
6. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
7. W przypadku, wystąpienia wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania
kadencji tj. w szczególności: w przypadku złożenia rezygnacji lub śmierci członka Komisji
Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna uzupełnia swój skład w drodze kooptacji w ten sposób, iż
powołuje spośród członków Stowarzyszenia, osobę która tymczasowo tj. do najbliższego
Walnego Zebrania Członków pełnić będzie brakującą funkcję w Komisji Rewizyjnej.
8. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie.
§ 41
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek
przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia
wniosku.
Rozdział VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 42
1. Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia mogą się składać w szczególności:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) dochody z działalności statutowej,
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c)
d)
e)
f)
g)

dotacje, subwencje,
darowizny, spadki, zapisy,
wpływy z ofiarności publicznej,
dochody z majątku i działalności gospodarczej,
dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów.

§ 43
1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Rozdział VII . ZMIANA STATUTU
§44
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
liczby głosów wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku niestawienia się w pierwszym terminie na zebranie wymienionej w ust. 1
niniejszego paragrafu liczby członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznaczone w
drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do
głosowania. W takim wypadku uchwała w sprawie zmiany statutu podejmowana jest zwykłą
większością głosów.
3. Prawo zgłaszania projektów zmian w Statucie przysługuje Zarządowi lub co najmniej
pięciu członkom Stowarzyszenia działającym łącznie.
Rozdział VIII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWASZYSZENIA
§45
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
większością 2/3 liczby głosów wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do
głosowania.
2. W przypadku niestawienia się w pierwszym terminie na zebranie wymienionej w ust. 1
niniejszego paragrafu liczby członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznaczone w
drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do
głosowania. W takim wypadku uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest
zwykłą większością głosów.
3. Prawo zgłaszania wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia przysługuje Zarządowi oraz 10-u
członkom Stowarzyszenia działającym łącznie.
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz wskazuje
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
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§46
1. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków,
likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, chyba że uchwała ostatniego Walnego
Zebrania Członków stanowi inaczej.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, sąd zarządza jego likwidację, wyznaczając
likwidatora.
Rozdział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 47
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa, w tym ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.

14

