STATUT STOWARZYSZENIA MOPSY W POTRZEBIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

Stowarzyszenie nosi nazwę "STOWARZYSZENIE MOPSY W POTRZEBIE", zwane
dalej Stowarzyszeniem.

2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 79, poz. 855,
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 234, poz. 1536, z późniejszymi zmianami) i jest
zawiązane na czas nieoznaczony.
§3
1.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.

4.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i poza granicami kraju
w zakresie:
1)

Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z)

2)

Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z)

3)

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z)

4)

Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)

5)

Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z)

6)

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych,
karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.76.Z)

7)

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.79.Z)

8)

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach (PKD 47.81.Z)

9)

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i
targowiskach (PKD 47.82.Z)

10) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
(PKD 47.89.Z)
11) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD
47.91.Z)
12) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
(PKD 47.99.Z)
13) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
14) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
15) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
16) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
17) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
18) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD
59.11.Z)
19) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.13.Z)
20) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
21) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
22) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
23) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych (PKD 62.09.Z)
24) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
25) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19.Z)
26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z)
27) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD
73.12.B)
28) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych
(Internet) (PKD 73.12.C)
29) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
(PKD 73.12.D)
30) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
31) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)

32) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
33) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
34) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)
35) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z)
36) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD
77.33.Z)
37) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
38) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
39) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
40) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
41) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)
42) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
43) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
44) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
45) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
46) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
47) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
48) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
5.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

6.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym
podmiotom.
§4

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci oraz znaku graficznego Stowarzyszenia zgodnie
z właściwymi przepisami. Wzór pieczęci i znaku graficznego ustala Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§5

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz zwierząt poprzez wykonywanie zadań w
zakresie:

1.

przeciwdziałania wszelkim formom okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt,
w tym nieprawidłowościom w hodowli zwierząt i czerpaniu zysków kosztem
ich zdrowia

2.

działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia
opieką

3.

bezpośredniej pomocy zwierzętom w potrzebie, w szczególności psom rasy mops

4.

prowadzenia portalu internetowego wspierającego poszukiwanie nowych domów
zwierzętom w potrzebie, w szczególności psom rasy mops

5.

kształtowania w społeczeństwie świadomości obowiązku przestrzegania prawa w
zakresie ochrony praw zwierząt
§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.

podejmowanie działań w przypadkach znęcania się nad zwierzętami oraz w stosunku do
porzuconych i bezdomnych zwierząt, w szczególności psów rasy mops, w tym:
1)

zapewnienie im pomocy, schronienia, wyżywienia i opieki weterynaryjnej

2)

współpracę z właściwymi instytucjami i organami w celu ujawniania i ścigania
sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom zwierząt

3)

prowadzenie procesu adopcyjnego zwierząt, w szczególności psów rasy mops:
wyszukiwanie i weryfikację zwierząt do adopcji, weryfikację potencjalnych domów dla
zwierząt objętych procesem adopcyjnym oraz monitorowanie ich dalszych losów

2.

podejmowanie działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności
zwierząt, w szczególności psów rasy mops, w tym:
1)

dotyczących regulacji populacji zwierząt domowych - poprzez przeciwdziałanie
niekoncesjonowanemu rozmnażaniu zwierząt domowych oraz wdrażanie i szeroko
pojętą promocję sterylizacji i kastracji zwierząt

3.

2)

wdrażanie i promowanie prawidłowego znakowania zwierząt mikrochipami

3)

wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących pomoc zwierzętom

4)

prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierząt

podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i informacyjnym, w
tym:
1)

organizowanie i finansowanie akcji edukacyjnych, szkoleń i spotkań dla różnych grup
zawodowych i społecznych dotyczących ochrony praw zwierząt oraz ich
humanitarnego traktowania

2)

organizowanie i finansowanie konferencji poświęconych humanitarnemu traktowaniu
zwierząt

3)

współpracę
z
gospodarczym,

instytucjami

państwowymi,

samorządowymi,

sektorem

środkami masowego przekazu, osobistościami życia publicznego,
organizacjami

pozarządowymi (krajowymi i zagranicznymi) w celu propagowania humanitarnego
traktowania zwierząt
4)

rekrutację i szkolenie wolontariuszy w zakresie objętym działaniem Stowarzyszenia

5)

szeroko pojętą działalność propagandową i informacyjną w zakresie określonym
celami Stowarzyszenia

6)

organizowanie akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt w
kraju i za granicą

4.

podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz ochrony praw zwierząt w zakresie
objętym celami Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.

członków zwyczajnych

2.

członków honorowych
§8

1.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych po złożeniu
deklaracji, o której mowa w §9 ust. 1 i przyjęciu w poczet członków przez Zarząd
Stowarzyszenia w formie uchwały. Członkami zwyczajnymi są też założyciele
Stowarzyszenia.

2.

Członkami stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, zgodnie z Art 4.1 i 4.2.
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 855 z
późn. zm.) i na zasadach określonych w Statucie.

3.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce
zamieszkania, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub idei ochrony zwierząt. Nadanie członkowi
zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez
niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego. Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych
w §13.

§9

1.

Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą
oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacania składek,
zgodnie z Regulaminem opłacania składek w Stowarzyszeniu „Mopsy w Potrzebie”, a
ponadto osoby fizyczne podają: imię (imiona) i nazwisko, adres, adres e-mail, numer
PESEL.

2.

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O
swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3.

Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest
ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie jednego miesiąca od otrzymania
pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
§10

1.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1)

uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału
w głosowaniu

2)

wybierania i bycia wybranym do władz Stowarzyszenia

3)

zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego
działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia

2.

4)

uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

5)

korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1)

brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie

2)

regularnie opłacać składki członkowskie

3)

aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia

4) współpracować z właściwymi instytucjami i organami w celu ujawniania i ścigania
sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom zwierząt
5) brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia, osobiście lub
przez upoważnionego pełnomocnika.
§11
1.

Członkowie honorowi mają prawo do:
1)

uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia z głosem
doradczym

2)

zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego
działalnością

3)

uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

4)
2.

korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia

Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 członkowie honorowi nie posiadają czynnego ani
biernego prawa wyborczego.
§12

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania zapisów Statutu,
regulaminów i uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia, a także dbania o dobre imię
Stowarzyszenia.
§13
1.

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa
2) śmierci członka
3) utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw
publicznych
4)wykluczenia przez Stowarzyszenie w drodze uchwały Zarządu

2.

Wykluczenie członka może nastąpić następuje w przypadku
1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż
miesiące
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2) postępowania rażąco sprzecznego ze Statutem Stowarzyszenia
3) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub
godzi w dobre imię Stowarzyszenia
4) działania na szkodę Stowarzyszenia
5) skazania prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo umyślne
6) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków
Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Zarząd może, przed podjęciem
uchwały, umożliwić członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub podczas posiedzenia
Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w §13 ust. 1 pkt. 1-4 stwierdza Zarząd w
formie uchwały. Przepis §13 ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli członkostwo ustało z
przyczyn określonych w §13 ust. 1 pkt 3.
5. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 13 ust. 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie jednego
miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§14
Władzami Stowarzyszenia są:
1)

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

2)

Zarząd

3)

Komisja Rewizyjna
§15

1.

Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może zarządzić głosowanie jawne.

2.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu
wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia
odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3.

Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z
powodu:
1)

ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2)

pisemnej rezygnacji,

3)

odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwałą podjętą
większością 2/3 głosów.

4.

W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed
upływem kadencji Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia dokonuje
uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach
wskazanych w ust. 2 i ust. 3 pkt 2) pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby
na jego miejsce, chyba że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia postanowi
inaczej.
§16

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby ich członków, o ile Statut nie stanowi inaczej. W
przypadku równej liczby głosów decyduje odpowiednio w odniesieniu do każdej z władz
Stowarzyszenia głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 17
1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

2.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne

3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest na
podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym.

4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
1)
2)

z własnej inicjatywy
na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, w przeciągu 30 dni od
otrzymania wniosku

3)
5.

na pisemny uzasadniony wniosek 1/2 Członków Stowarzyszenia

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia niezwłocznie po
otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) i 3). Termin odbycia Walnego
Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

6.

Do wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia dołącza się
proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek
obrad może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

7.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków listem poleconym,
wysłanym co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia lub drogą korespondencji elektronicznej, wysłaną, na co
najmniej 14 (czternaście) dni przed planowanym zebraniem.

8.

Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia nie
uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie
posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez
członków obecnych.

9.

Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia i nie może być wyznaczony wcześniej, niż po upływie jednej godziny po
pierwszym terminie.

10. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia można uczestniczyć oraz

wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone
na piśmie pod rygorem nieważności i okazane Zarządowi najpóźniej w dniu odbywania
się Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Jeden pełnomocnik może reprezentować
kilku członków
Stowarzyszenia.
11. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia mogą uczestniczyć członkowie
zwyczajni oraz, z głosem doradczym, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
12. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia pracuje według ustalonego porządku

obrad.

Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o
punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
13. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez
Prezesa

Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia, który dalej prowadzi zebranie i protokolanta.
§18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w szczególności
należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
2) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności
Stowarzyszenia
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji
5) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu
Zarządowi
6) wybór i odwołanie Prezesa i Członków Zarządu
7) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej
8) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany
9) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
10) ustalanie wysokości składek członkowskich
11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji
13) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w
innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz
14) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze
15) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
§19
1.

Zarząd składa się z od 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.

2.

Skład pierwszego Zarządu może zostać wybrany na zebraniu założycielskim
Stowarzyszenia.

3.

Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.

4.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie nieobecności prezesa zastępuje go
upoważniony przez niego członek Zarządu.

5. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
6. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją.
§20
1.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)

reprezentowanie Stowarzyszenia i realizacja jego celów

2)

realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

3)

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem

4)

podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa

5)

uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

6)

składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

7)

nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z
zastrzeżeniem §23 ust. 6

8)

opracowanie i uchwalanie regulaminu Zarządu

2.

Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, nie rzadziej jednak niż raz na
pół roku.

3.

Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach
niewymagających kolektywnego działania.

4.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5.

Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników,
którzy tworzą
Biuro Stowarzyszenia.

6.

Szczegółowe zasady działania Zarządu określać może regulamin Zarządu.
§21

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 5 członków, w tym
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Skład pierwszej Komisji Rewizyjnej
założycielskim Stowarzyszenia.

może

zostać

wybrany

na

zebraniu

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)

przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej
działalności Zarządu

2)

składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia i
zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi

3)

przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami

4)

prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich

5)

składanie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

6)

przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod
względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej

7)

żądanie wyjaśnień oraz występowanie z wnioskami o usunięcie stwierdzonych
uchybień w ramach obowiązujących przepisów statutu Stowarzyszenia

8)

sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności

5. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określać może regulamin Komisji
Rewizyjnej.
6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające z członkiem Zarządu w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości zawodowej, jak również
pozostające z nim w takim stosunku, iż zachodzą wątpliwości, co do jego bezstronności
wobec członka Zarządu.
7.

Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 6 jest
nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 6 w trakcie kadencji Komisji
Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji Rewizyjnej, którego
okoliczność ta dotyczy.
§22

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział V
Majątek i działalność Stowarzyszenia
§23
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, w tym
nieruchomości, ruchomości i fundusze, które służą wyłącznie do realizacji statutowych
celów
Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
1)

składek członkowskich

2)

dotacji

3)

środków otrzymanych od sponsorów

4)

darowizn

5)

zapisów i spadków

6)

dochodów z własnej działalności gospodarczej

7)

dochodów z majątku Stowarzyszenia

8)

ofiarności publicznej

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane zgodnie z Regulaminem opłacania składek w
Stowarzyszeniu. Regulamin zatwierdza Walne Zgromadzenia Członków w drodze uchwały.

4.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
5.Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6.Następujące czynności Zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zgromadzenia
Członków
Stowarzyszenia:
1)

nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości

2)

nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce

3)

zaciągnięcie kredytu lub pożyczki

4)

wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony

5)

rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł
lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość

6)

przyjęcie lub odrzucenie spadku
§24

1.

Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie
zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

2.

1)

członków Stowarzyszenia i jego władz

2)

pracowników Stowarzyszenia

3)

małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia

4)

osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli

Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust.
1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3.

Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których
mowa w ust.
1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4.

Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów
lub usług od osób lub od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1.

§25
1.

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań
majątkowych, upoważnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes
Zarządu.

2. Zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia mogą być zaciągane wyłącznie na jego
działalność statutową.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§26
Niniejszy Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3
głosów.
§27
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia powziętej zwykłą większością głosów plus 2 głosy, przy
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z
uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

