STATUT
STOWARZYSZENIA “PLANETA MŁODYCH”

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz.

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE MŁODYCH “Planeta Młodych” zwane dalej
“Stowarzyszeniem”

§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Europy
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele nie są
sprzeczne z celami Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.
§4
Celem Stowarzyszenia jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Czynny udział w życiu społeczno – politycznym.
Działanie w zakresie nauki, kultury, turystyki i sportu.
Działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno – ekonomicznej.
Propagowanie nowych technologii.
Działanie na rzecz pogłębiania demokracji w społeczeństwie polskim oraz obrona swobód
demokratycznych i praw obywatelskich.
Inicjowanie rozwoju postaw obywatelskich i pozaeuropejskich.
Ochrona interesów materialnych, społecznych i politycznych członków Stowarzyszenia.
Rozwój naukowy, kulturalny i sportowy członków Stowarzyszenia.
Współpraca z krajowymi i europejskimi organizacjami społeczno – politycznymi.
Propagowanie społecznej nauki Kościoła.

§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, naukowym, kulturalnym, gospodarczym i politycznym.
2. Podejmowanie działań w celu ochrony i rozwoju swobód demokratycznych i praw obywatelskich.

3. Inicjowanie działalności: oświatowej, kulturalnej, społecznej, turystycznej, politycznej i członków
Stowarzyszenia oraz organizowanie przedsięwzięć z nią związanych.
4. Udzielanie pomocy materialnej członkom Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz publicystycznej.
6. Podejmowanie działań dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.
7. Działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej i ochrony środowiska.
8. Szkolenie i doskonalenie członków Stowarzyszenia oraz osób objętych działaniem
Stowarzyszenia.
9. Nawiązywanie kontaktów z krajowymi i europejskimi organizacjami społeczno – politycznymi oraz
inicjowanie wymiany krajowej i zagranicznej.
10. Inicjowanie działalności:
wspierającej rehabilitacje społeczno
–
zawodową osób
niepełnosprawnych, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, charytatywno –
opiekuńczej, dobroczynnej i przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
11. Tworzenie, utrzymanie i zagospodarowanie obiektów służących realizacji celów Stowarzyszenia.
12. Prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§6
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, spełniające wymogi
określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach, przy czym osoba prawna działa poprzez swojego
przedstawiciela i może być tylko członkiem wspierającym.
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
§8
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) zgłosi deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
2. Członkostwo zwyczajne nadaje się na mocy uchwały zarządu Stowarzyszenia, podjętą zwykłą
większością głosów. W przypadku decyzji odmownej, kandydatowi przysługuje prawo odwołania
się w terminie 7 dni od otrzymania decyzji Zarządu do Zgromadzenia. Uchwała tego organu jest
ostateczna.
3. Członkostwo zwyczajne uprawnia członka do:
a) wykonywania czynnego i biernego prawa wyborcze do organów Stowarzyszenia,
b) inicjowania działań służących realizacji celów Stowarzyszenia,
c) uczestniczenia w posiedzeniach organów Stowarzyszenia,
d) wglądu do dokumentacji organizacyjnej I finansowej Stowarzyszenia.
4. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
a) przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał
organów Stowarzyszenia,
b) aktywnie współdziałać z organami Stowarzyszenia i innymi członkami w realizacji celów
statutowych,

c) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez organy
Stowarzyszenia.

1.

2.
3.
4.

§9
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce
zamieszkania, siedzibę, obywatelstwo i wcześniejsze członkostwo w Stowarzyszeniu, która
szczególnie zasłużyła się realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkostwo honorowe nadaje Zarząd.
Członkowie honorowi tworzą Kapitułę Honorową Stowarzyszenia.
Członek honorowy ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego i jest zwolniony od świadczeń członkowskich.

§ 10
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce
zamieszkania, siedzibę i obywatelstwo, aprobująca cele Stowarzyszenia, która dokonała lub
zobowiązała się dokonać świadczenia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego na rzecz
Stowarzyszenia. Jednorazowe świadczenie może stanowić podstawę przyznania statusu członka
wspierającego w wyjątkowych sytuacjach.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd większością głosów, na wniosek zainteresowanego
podmiotu.
3. Członek wspierający ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego i jest zwolniony od świadczeń członkowskich.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia pełnią powierzone im w drodze wyboru funkcje w organach
Stowarzyszenia nieodpłatnie, mogą jednak otrzymywać zwrot poniesionych kosztów i diety w
przypadku wykonywania zadań poza miejscem zamieszkania.
§ 12
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa przez zgłoszenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu
ze Stowarzyszenia,
2) utraty praw publicznych,
3) śmierci członka lub utraty zdolności prawnej,
4) wykluczenia członka w następujących przypadkach:
a) niepłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy
Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną,
b) nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia, pomimo
wezwania Zarządu do zaprzestania naruszeń,
2. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd. Członkowi, którego dotyczy decyzja
przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Zgromadzenia, którego decyzja w tym zakresie jest
ostateczna.
3. Podmiot, którego członkostwo w Stowarzyszeniu ustało, może ponownie stać się członkiem
Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.

Rozdział IV
Władze

§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 14
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W
Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia mogą wziąć udział:
a) z prawem głosu– członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz inni zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje co najmniej raz do roku Zarząd. Termin,
miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni
przed terminem Zgromadzenia. Za równoznacznie z zawiadomieniem wszystkich członków uznaje
się publikację ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu
jawnym większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:
a) Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie statutu i jego zmiany,
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ustalanie ich składu ilościowego,
d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
e) opiniowanie programu działalności i planu finansowego Stowarzyszenia oraz przyjmowanie
sprawozdania z ich realizacji,
f) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
§ 15
1. Zarząd kieruje całokształtem Stowarzyszenia – prowadzi jego sprawy i reprezentuje je na
zewnątrz.
2. Zarząd składa z 3 do 7 osób.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezesa i 2 Wiceprezesów.
4. Stowarzyszenie wobec osób trzecich reprezentowane jest przez dwóch członków Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy liczby członków
Zarządu. W przypadku równowagi decyduje głos Prezesa.

§ 16
1. Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy zwoływanie posiedzeń Zarządu, przewodniczenie
im oraz nadzorowanie i egzekwowanie wykonania obowiązków przez członków Zarządu
Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
b) opracowywanie programu działania i planu finansowego oraz sprawozdań z ich wykonania,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

d) przygotowywanie projektów uchwał oraz realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
e) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
f) przyjmowanie członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia
ze Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
h) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, przyjmowanie darowizn,
spadków i zapisów,
i) gromadzenie środków finansowych, akcji, udziałów, obligacji, świadectw udziałowych,
j) prowadzenie działalności gospodarczej,
k) ustalanie wysokości i częstotliwości składek członkowskich.

§ 17
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia,
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola Zarządu w zakresie działalności finansowej i zgodności działania z postanowieniami
prawa i statutu,
b) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium członkom
Zarządu,
c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 osób.
4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
5. Komisja rewizyjna działa na podstawie ustawy i regulaminu wewnętrznego uchwalonego przez
nią.
6. Zabronione jest łączenie funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

§ 18
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby osób.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji,
poniżej minimalnej ilości członków tych organów, przeprowadzone zostają dodatkowe wybory.
3. W przypadku zmniejszenia ilości członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w ten sposób że liczba
pozostałych członków wynosi co najmniej 3, mogą zostać przeprowadzone dodatkowe wybory.
4. Na członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zostać wybrana osoba niebędąca członkiem
Stowarzyszenia. Osoba taka musi legitymować się rekomendacją co najmniej ___ członków
Stowarzyszenia, w wniosek o jej wybór na członka organu musi zostać szczegółowo uzasadniony.

Rozdział V
Majątek
§ 19
1. Na majątek Stowarzyszenia i na środki finansowe składają się:
a) składki członkowskie,
b) wpłaty ze zbiórek,
c) dotacje, darowizny, zapisy,
d) zyski z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

e) inne wpływy i dochody,
2. Majątek Stowarzyszenia stanowią także ruchomości i nieruchomości, prawa majątkowe,
świadectwa udziałowe, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie
działalności Stowarzyszenia.
3. Oświadczenia w sprawach finansowych i majątkowych Stowarzyszenia muszą być składane na
piśmie pod nazwą Stowarzyszenia.
4. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa na dokonanie określonej czynności związanej z
zarządzaniem finansami i majątkiem Stowarzyszenia.
5. Wszelkie dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenia przeznaczane są w całości na realizację
celów statutowych.

Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 20
1. Zmianę Statutu uchwala Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością
2/3 głosów członków biorących udział w zebraniu przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu
jawnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków biorących udział w zebraniu przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz
cele, na które przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji.
4. Nazwa Stowarzyszenia korzysta z ochrony prawnej właściwej dla ochrony dóbr osobistych.

