Statut Stowarzyszenia
“Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych”
z siedzibą w Gdańsku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Tworzy się stowarzyszenie “Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych”, zwane dalej
Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 2.
Stowarzyszenia działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk.
Stowarzyszenie może powoływać swoje oddziały.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach i charakterze działania.
5. Stowarzyszenie używa angielskiej nazwy Polish Youth Card Association.
1.
2.
3.
4.

§ 3.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 4.
Celami Stowarzyszenia są:
1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
2) działalność charytatywna,
3) rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) ochrona i promocja zdrowia,
5) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
6) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
7) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
9) działalność w dziedzinach: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
10) wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
11) działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
12) działalność w zakresie kultury fizycznej oraz sportu,
13) wspieranie
turystyki i krajoznawstwa,
14) ochrona środowiska,
15) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
16) promocja i organizacja wolontariatu,
17) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
§ 5.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) uczestniczenie w programie Europejskiej Karty Młodzieżowej oraz umożliwianie swoim

członkom dostępu do tego programu,
2) uczestniczenie w innych programach związanych z emisją lub dystrybucją międzynarodowych
kart młodzieżowych i studenckich, a także programach skierowanych do młodzieży,
związanych z systemem zniżek lub innych specjalnych ofert,
2a) tworzenie nowych programów związanych z uczestnictwem młodzieży oraz przystępowanie do
nich,
3) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i treningów tematycznych z udziałem
przedstawicieli środowisk akademickich, młodzieżowych, dziennikarskich, politycznych i
gospodarczych,
4) udzielanie pomocy finansowej młodzieży, w szczególności poprzez fundowanie stypendiów,
oraz
udzielanie dotacji innym podmiotom realizującym cele zbieżne z celami statutowymi
Stowarzyszenia,
5) współpracę z organizacjami pozarządowymi z Polski i innych krajów,
6) prowadzenie kursów, wyjazdów, obozów, seminariów, wykładów i szkoleń,
7) organizowanie wymiany naukowej i kulturalnej między Polską i innymi krajami,
8) organizowanie wymian, praktyk i wizyt studyjnych,
9) prowadzenie punktów i serwisów informacyjnych,
10) prowadzenie działalności wydawniczej oraz wykorzystanie mediów elektronicznych,
11) organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych,
12) współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach,
13) przeprowadzanie zbiórek publicznych,
14) realizację zadań publicznych,
15) inne formy działania zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 6.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba fizyczna może być członkiem zwykłym, członkiem stowarzyszonym lub członkiem
honorowym Stowarzyszenia.
3. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 7.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są założyciele Stowarzyszenia. Członkiem
zwyczajnym Stowarzyszenia może być ponadto osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada
pełną zdolność do czynności prawnych, jest zaangażowana w realizację celów zbieżnych z
celami statutowymi Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski, cudzoziemiec mający
miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na
terenie Polski.
3. Członków zwykłych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek innego
organu Stowarzyszenia lub 3 członków zwyczajnych niewchodzących w skład zarządu.
§ 8.
1. Członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia staje się osoba fizyczna, która ukończyła 5 lat i
złożyła deklarację członkowską oraz opłaciła składki. Osoba, która nie ukończyła 16 lat, staje
się członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia za pisemną zgodą jej przedstawicieli
ustawowych, dołączoną do wniosku o przystąpienie do Stowarzyszenia.
2. Członkami stowarzyszonymi może być obywatel polski, cudzoziemiec mający miejsce
zamieszkania na terenie Polski oraz cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terenie

Polski.
3. Zarząd Stowarzyszenia stwierdza przystąpienie do Stowarzyszenia w charakterze członków
stowarzyszonych osób, które złożyły deklarację członkowską. Uchwałę w tym zakresie Zarząd
podejmuje co najmniej raz na kwartał.
§ 9.
1. Osoba prawna, której zakres działania związany jest z celami statutowymi Stowarzyszenia lub
która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc,
może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających Stowarzyszenia będących osobami prawnymi przyjmuje Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 10.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada, na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków w uznaniu za szczególne zasługi dla
Stowarzyszenia lub dla realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
1.

2.

3.
4.

§ 11.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków,
3) zgłaszania opinii i wniosków skierowanych do władz Stowarzyszenia,
4) zapoznawania się z planami działania Stowarzyszenia,
5) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
Członkowie stowarzyszeni i honorowi mają prawo:
1) zgłaszania opinii i wniosków skierowanych do władz Stowarzyszenia,
2) zapoznawania się z planami działania Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
4) uzyskiwania informacji o działalności Stowarzyszenia, w szczególności poprzez korzystanie
z jego wydawnictw.
Członkowie stowarzyszeni będący osobami fizycznymi uczestniczą w programie Europejskiej
Karty Młodzieżowej.
Członek wspierający Stowarzyszenia będący osobą prawną oraz członek honorowy mają prawo
do udziału z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia.
§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
1) przestrzegać statutu i uchwał Stowarzyszenia,
2) regularnie opłacać składki i inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia,
3) aktywnie brać udział w pracach Stowarzyszenia.
§ 13.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa z chwilą:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi Stowarzyszenia,
2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
będącego osobą prawną,
3) ukończenia przez członka stowarzyszonego 31 roku życia,
4) nieopłacenia przez członka stowarzyszonego kolejnej składki.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać na skutek:
1) nieusprawiedliwionego zalegania z uregulowaniem składek członkowskich lub innych

zaległości przez okres co najmniej 1 miesiąca,
2) wykreślono,
3) postępowania sprzecznego ze statutem, uchwałami, celami Stowarzyszenia lub rażąco
naruszającego zasady współżycia społecznego.
3. O ustaniu członkostwa rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.
4. Osoba, której członkostwo w Stowarzyszeniu ustało z przyczyn, o których mowa w ust. 2
pkt 1-3, ma prawo wniesienia odwołania od uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków,
w
terminie
dwóch
tygodni
od
dnia
doręczenia
jej
uchwały.
5. Walne Zebranie Członków rozstrzyga w sprawach, o których mowa w ust. 2, po wysłuchaniu
skarżącego oraz członka Zarządu. Walne Zebranie Członków może przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające w zakresie, w jakim uzna to za niezbędne. Rozstrzygnięcie Walnego
Zebrania Członków jest ostateczne.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata od dnia wyboru.
3. W imieniu Stowarzyszenia działającego jako pracodawca czynności wykonuje Prezes
Stowarzyszenia lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
4. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 w
czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie może być
powołane nie więcej niż ½ składu organu.
Walne Zebranie Członków
§ 15.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
2) członkowie wspierający będący osobami prawnymi oraz członkowie honorowi – z głosem
doradczym.
3. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.
4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków, z tym że jeżeli w pierwszym terminie zwołanego Walnego Zebrania Członków nie
stawi się taka liczba członków, w drugim terminie Walnego Zebrania Członków quorum nie jest
wymagane.
5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 16.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, poza zatwierdzaniem
sprawozdania finansowego, które następuje na zasadach wskazanych w § 25 pkt. 8,
4) udzielanie, po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu,
5) ustalanie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
6) wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia,
7) wybór i odwoływanie pozostałych członków władz Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 17.
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje raz na 4 lata Prezes Stowarzyszenia. O miejscu,
terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia się uprawnionych
członków Stowarzyszenia pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania Członków pocztą elektroniczną w przypadku
wyrażenia przez jego Członka zgody poprzez wskazanie właściwego adresu do korespondencji
e-mail.
§ 18.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Stowarzyszenia:
1) z własnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Zarządu,
3) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
4) na pisemny wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby zarządów oddziałów
lub co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Prezes Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w
terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku w tej sprawie.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
4. W przypadku wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu lub wystąpienia okoliczności
uniemożliwiających Prezesowi Zarządu zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, Zebranie to może zwołać Komisja Rewizyjna albo działający łącznie członkowie
zwyczajni w liczbie nie mniejszej niżeli 1/3 ich liczby.
§ 19.
1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 150 osób,
kompetencje Walnego Zebrania Członków przejmie Walne Zebranie Delegatów.
2. Dla dokonania wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów, Zarząd dokonuje podziału
terytorium Polski na regiony wyborcze oraz wyznacza członków Zarządu lub pełnomocników
Zarządu do przeprowadzenia wyborów delegatów w poszczególnych regionach. Jeżeli
powołane zostały oddziały Stowarzyszenia, każdy oddział stanowi region wyborczy.
3. Zarząd ustala liczbę delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów oraz dokonuje podziału tej
liczby na poszczególne regiony, przy zachowaniu zasady proporcjonalności liczby delegatów do
liczby członków zwykłych Stowarzyszenia. Liczba delegatów wynosić będzie odpowiednio:
a. jeden delegat na 10 członków, jeżeli liczba członków stowarzyszenia jest większa niż 150 a
nie przekroczy 1000 osób,
b. jeden delegat na 50 członków, jeżeli liczba członków stowarzyszenia jest większa niż 1000
a nie przekroczy 10 000 osób,
c. jeden delegat na 100 członków, jeżeli liczba członków stowarzyszenia jest większa niż
10 000 a nie przekroczy 100 000,
d. jeden delegat na 1000 członków, jeżeli liczba członków stowarzyszenia jest większa niż
100 000.
4. Kadencja delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów wynosi 4 lata.
5. Do Walnego Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego

Zebrania Członków.
Zarząd
1.
2.
3.
4.

§ 20.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
Zarząd składa się z od jednej do siedmiu osób. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
Wyboru Prezesa Stowarzyszenia oraz pozostałych członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie
Członków, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4.
Walne Zebranie Członków może odwołać poszczególnych członków Zarządu w głosowaniu
tajnym, większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z
zastrzeżeniem § 15 ust. 4.

§ 21.
Do występowania w imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz, składania oświadczeń woli i
podpisywania umów, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważnieni są:
1) Prezes Stowarzyszenia działający jednoosobowo,
2) dwóch członków Zarządu działający łącznie,
3) jeden członek Zarządu działający łącznie z ustanowionym przez Zarząd pełnomocnikiem.
§ 22.
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
1a) realizacja zadań określonych w § 5 Statutu,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) określanie wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków, stwierdzenia przystąpienia do
Stowarzyszenia oraz ustania członkostwa,
7) podejmowanie uchwał o członkostwie Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i
zagranicznych,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów działania Zarządu,
10) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich
działania
oraz siedziby,
11) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
12) udzielanie pełnomocnictw dla Zarządów Oddziałów,
13) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z
przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
14) uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa,
postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
15) powoływanie, zawiązywanie oraz przystępowanie do spółek oraz wykonywanie praw wspólnika
albo akcjonariusza w celu realizacji celów statutowych,
16) składanie ofert realizacji zadań publicznych,
17) ustalanie wysokości składek członkowskich,
18) zwalnianie z obowiązku płatności składek członkowskich w przypadkach uzasadnionych
interesem Stowarzyszenia,
19) obniżanie wysokości składek członkowskich wobec określonych grup lub kategorii członków
w przypadkach uzasadnionych interesem Stowarzyszenia,
20) realizacja celów Stowarzyszenia, w tym dokonywanie wszelkich czynności zobowiązujących

lub rozporządzających,
21) podejmowanie i zakończenie działalności gospodarczej,
22) reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, kontrolnych oraz
sądowych
i udzielanie w tym zakresie pełnomocnictw.
§ 23.
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub w jego zastępstwie inny upoważniony
przez niego członek Zarządu.
2. Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów decyduje
głos Prezesa Stowarzyszenia.
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego jego funkcje wykonuje Prezes Stowarzyszenia.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 24.
Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebrania Członków w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z
zastrzeżeniem § 15 ust. 4.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Komisję regulaminu.

§ 25.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w szczególności w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych
obowiązków,
4) żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
5) zwołanie Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
w razie niezwołania go przez Prezesa Stowarzyszenia w terminie ustalonym statutem,
6) składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
8) zatwierdzanie sprawozdania finansowego.
§ 26.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością
głosów składu Komisji.
Rozdział V
Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze
Postanowienia ogólne
§ 27.
1. Zarząd Stowarzyszenia może w drodze uchwały powołać oddział Stowarzyszenia, określając
jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
2. Dla powołania oddziału wymagany jest wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych z terenu,
który ma być objęty zasięgiem terytorialnym oddziału.
3. Każdy członek Stowarzyszenia może należeć tylko do jednego oddziału.

§ 28.
1. Władzami oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. W sprawach nieuregulowanych odrębnie, do władz oddziału stosuje się odpowiednio
postanowienia Statutu dotyczące władz Stowarzyszenia.
§ 29.
Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez oddział,
2) utrzymywania się przez okres dłuższy niż 6 miesięcy stanu liczebnego członków oddziału
Stowarzyszenia poniżej liczby wymaganej dla jego powołania,
3) prowadzenia działalności sprzecznej z celami statutowymi Stowarzyszenia,
4) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie oddziału.
Walne Zebranie Członków Oddziału
§ 30.
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) wybór i odwoływanie przewodniczącego Zarządu Oddziału oraz pozostałych członków
władz oddziału,
2) wybór delegatów oddziału na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia,
3) uchwalanie programów działania oddziału,
4) uchwalanie wniosków i uchwał dotyczących funkcjonowania oddziału,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału,
6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej
Oddziału.
Zarząd Oddziału
§ 31.
1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie oddziału Stowarzyszenia.
2. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu
Stowarzyszenia oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
2) uchwalanie budżetu oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
4) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,
5) uchwalanie wniosków o rozwiązanie oddziału,
6) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,
8) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictw.
§ 32.
1. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez Przewodniczącego Oddziału.
2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału przez Zarząd Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia
powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu
Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 33.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu Oddziału.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola działalności Zarządu Oddziału,
2) współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia,
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących
działalności statutowej i finansowej oddziału,
4) zgłaszanie Zarządowi Stowarzyszenia umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał
Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz
Stowarzyszenia,
5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności,
6) występowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału z wnioskiem o udzielenie
absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału.
§ 34.
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin
uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 35.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dochody z majątku Stowarzyszenia, w tym z dzierżawy lub najmu rzeczy oraz praw,
4) dotacje,
5) ofiarność publiczna,
6) dochody z działalności gospodarczej,
7) środki otrzymane od sponsorów,
8) środki otrzymywane w ramach crowfundingu.
1.
2.
3.
4.

§ 36.
Wysokość składek oraz sposób ich uiszczania określa Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia określa zasady rozliczeń z Zarządami poszczególnych Oddziałów, w
tym z tytułu składek członkowskich.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach, w następującym zakresie (wg PKD):
22.11.Z wydawanie książek,
22.12.Z wydawanie gazet,
22.13.Z wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
22.14.Z wydawanie nagrań dźwiękowych,
22.15.Z pozostała działalność wydawnicza,
22.31.Z reprodukcja nagrań dźwiękowych,
22.32.Z reprodukcja nagrań wideo,
51.90.Z pozostała sprzedaż hurtowa,
52.11.Z sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach,

52.47.A
52.47.B
63.30.A
63.30.B
63.30.C
63.30.D
74.40.Z
74.87.A
74.87.B
80.42.B

sprzedaż detaliczna książek,
sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych,
działalność organizatorów turystyki,
działalność pośredników turystycznych,
działalność agentów turystycznych,
działalność turystyczna pozostała,
reklama,
działalność związana z organizacją targów i wystaw,
działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe kształcenie, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
92.62.Z działalność związana ze sportem, pozostała.
Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 37.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4.
2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania
Członków, jeżeli nie były ujęte w projekcie porządku obrad dostarczonym uprawnionym
członkom Stowarzyszenia wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznacza
likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 38.
W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).
Statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim członków odbytym w dniu 12 grudnia 2001r.

