STATUT STOWARZYSZENIA
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa
Wielokulturowego, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie
może posługiwać się skróconą nazwą „Stowarzyszenie Nomada”
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.89 - “Prawo o Stowarzyszeniach”
oraz na podstawie niniejszego statutu.
§3
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§4
Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą w językach obcych (do celów współpracy z
zagranicą).
§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
§6
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§7
Stowarzyszenie może działać w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jego siedzibą jest Wrocław.
§8

1.Stowarzyszenie może powoływać Oddziały.
2.Oddziały Stowarzyszenia mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia.
§9
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
działaniu.

§ 10
Stowarzyszenie może zrzeszać zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców nawet, jeśli nie
posiadają stałego miejsca zamieszkania w Polsce.
§11
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Przewiduje się
możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i
organizacyjnej.
§12
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną a także działalność
gospodarczą. Cały dochód organizacji przeznacza się na realizację celów statutowych.
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w następujących zakresach: 1. prowadzenie
szkoleń i warsztatów; 2. Sprzedaż detaliczna 3. Doradztwo wymagające wiedzy specjalistycznej
w zakresie migracji i integracji społecznej
3. Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie
określa Zarząd w drodze uchwały.
4. Wszystkie zyski z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej muszą być
przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej.

Rozdział II
Cele i formy działania
§ 13
Celem stowarzyszenia jest:
1.Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, tj. prowadzenie i
wspieranie działalności informacyjnej, oświatowej, naukowej, społecznej i kulturalnej dążącej do
kształtowania postaw solidarności międzyludzkiej i porozumienia ludzi o różnym pochodzeniu i
statusie społecznym, kulturowym, politycznym czy religijnym;
2.Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka, demokracji,
wolności i swobód obywatelskich;
3.Działanie na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, seksualnych, kulturowych,
więźniów i byłych więźniów oraz uchodźców, imigrantów, emigrantów i innych osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4.Przybliżanie kultur mniejszości etnicznych oraz kulturowych Polski, Europy i świata oraz
ochrona ich dziedzictwa narodowego i tradycji;
5.Działanie na rzecz poszanowania praw i wspierania integracji migrantów i uchodźców,
mniejszości kulturowych, etnicznych lub religijnych w Polsce i na świecie;
6.Podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz środowisk wielokulturowych;
7.Przeciwdziałanie marginalizacji migrantów i uchodźców, członków mniejszości kulturowych,
etnicznych lub religijnych w Polsce i na świecie;
8.Niesienie pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen domowych,
klęsk żywiołowych lub innych sytuacji zagrażających ich życiu lub dobrobytowi na terenie RP i
zagranicą;
9.Prowadzenie edukacji globalnej i rozwojowej;
10.Przeciwdziałanie zjawisku przymusowej prostytucji oraz handlu ludźmi;
11.Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
12.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
13.Działania na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych;
14.Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;
15.Upowszechnianie i ochrona praw mniejszości seksualnych;
16.Wspieranie badań i innowacyjnych rozwiązań dotyczących energii odnawialnej;

17.Propagowanie proekologicznych technologii uprawy roślin;
18.Popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska oraz promowanie postaw
ekologicznych;
19.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
20.Rozwój kadr i promowanie przedsiębiorczości;
21.Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju na szczeblu międzynarodowym, krajowym,
regionalnym i lokalnym;
22.Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów oraz zasad sprawiedliwego handlu (fair
trade);
23.Wspieranie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich;
24.Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między wsią a miastem,
25.Ochrona i promocja zdrowia;
26.Upowszechnianie działań związanych z krajoznawstwem, turystyką oraz wypoczynkiem
dzieci i młodzieży;
27.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
28.Działania na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych a w szczególności spółdzielni
socjalnych;
29.Podnoszenie kwalifikacji podmiotów samorządowych, pozarządowych, gospodarczych i
innych w Polsce i na świecie ww. zakresie;
30.Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką;
31.Wspieranie i prowadzenie działalności badawczej i naukowej;
32.Wspieranie i prowadzenie działalności artystycznej;
33.Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 14
Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez:
1)Prowadzenie szkoleń, konferencji, warsztatów, prelekcji, wystaw, koncertów, działań
kulturalnych i artystycznych oraz innych imprez;
2)Organizowanie sympozjów, seminariów i debat publicznych;
3)Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej przy
pomocy wszelkich dostępnych mediów;

4)Inicjowanie, opiniowanie i wspieranie działań organów państwa kreujących i wdrażających
politykę migracyjną państwa;
5)Prowadzenie poradnictwa z zakresu problematyki migracyjnej, wielokulturowości i praw
człowieka;
6)Udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, społecznej oraz materialnej grupom
zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu swojej rasy, narodowości, płci, wyznania lub
przynależności do określonej grupy społecznej, kulturowej lub etnicznej oraz ludziom
dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen domowych, klęsk żywiołowych lub innych
sytuacji zagrażających ich życiu lub dobrobytowi na terenie RP i zagranicą;
7)Udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, których zakres i wysokość określa
Zarząd Stowarzyszenia;
8)Organizowanie zbiórek publicznych, zarówno funduszy, jak i dóbr materialnych;
9)Działalność naukowo-badawczą
10)Działalność doradcza i opiniująca;
11)Sporządzanie opracowań i ekspertyz
12)Współpracę z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami
inicjatywnymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi o podobnych celach działania;
13)Współpracę z lokalnymi społecznościami i organizacjami na szczeblu krajowym i
międzynarodowym;
14)Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji i sądów;
15)Pozyskiwanie funduszy, szczególnie europejskich, wspierających działalność podmiotów
samorządowych, gospodarczych, pozarządowych i innych;
16)Prowadzenie baz danych związanych z realizacja celów statutowych;
17)Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej
18)Inne działania realizujące cele statutowe i sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia.
19) Prowadzenie działalności gospodarczej.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§15
1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§16 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.Członków zwyczajnych,
2.Członków wspierających,
3.Członków honorowych.

§17
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która deklaruje czynne
uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która
za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia w zamian za pomoc w realizacji celów
Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, której godność ta
nadana zostanie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
4.O przyjęciu osoby w poczet Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia decyduje
Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i
uzyskania rekomendacji, co najmniej od jednego członka Stowarzyszenia. Wzór deklaracji
ustanawia Zarząd Stowarzyszenia.
5.O przyjęciu osoby w poczet członków honorowych Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
6.Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających przysługuje odwołanie
się w terminie 14 dni do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w
tym przedmiocie jest ostateczna.
§18
1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada prawo do:
a)czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b)uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów
Stowarzyszenia,
c)brania czynnego udziału w działaniach Stowarzyszenia,
d)zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

e)zaskarżania do Walnego Zebranie Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z
listy członków,
f)zaskarżania do Walnego Zebrania Członków orzeczenia Naczelnego Sądu Koleżeńskiego o
wykluczeniu ze Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
2.Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:
a)przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b)regularnego opłacania składek członkowskich.
§19
1.Członek wspierający Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
posiada prawa określone w § 18 ust. 1.
2.Członek wspierający Stowarzyszenia, osobiście lub za pośrednictwem swojego
przedstawiciela, ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać do władz
Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3.Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń i przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§20
1.Członek honorowy ma wszystkie prawa członka wspierającego Stowarzyszenia.
2.Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3.Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.
§21
1.Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
2.Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia dokonuje się uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w
następujących przypadkach:
a)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c)z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek lub innych zobowiązań przez
okres przekraczający 12 miesięcy,
d)utraty praw publicznych.
3.Wykluczenie członka Stowarzyszenia dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu, w
przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania
na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków.
4.W przypadkach określonych w ust. 2 Zarząd orzeka w formie uchwały podając przyczyny
skreślenia oraz władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania. Osoba
skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni
od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu.
5.W przypadkach określonych w ust.3 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o
wykluczeniu, podając jego przyczynę. Osoba wykluczona ma prawo do wniesienia odwołania do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.
6.Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić członkostwo określonej osoby, w związku z jej
długotrwałą usprawiedliwioną niemożnością brania udziału w pracach Stowarzyszenia.
Przywrócenie członka następuje na wniosek zainteresowanego, uchwałą Zarządu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§22
Władzami Stowarzyszenia są:
a)

Walne Zebranie Członków,

b)

Zarząd,

c)

Komisja Rewizyjna,

§23
1.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są jednogłośnie w głosowaniu jawnym,
przez co najmniej połowę uprawnionych do głosowania. W przypadkach nie możności
uzyskania konsensusu uchwały podejmowane są przez głosowanie jawne zwykłą większością
głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionej do głosowania.

2.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w
przypadkach nie możności uzyskania konsensusu uchwały podejmowane są kwalifikowaną
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że
statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może
podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
3.W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji
dokonuje tego Walne Zebranie Członków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze
członków obu organów.
Walne Zebranie Członków
§24
1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a)z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b)z głosem doradczym - członkowie wspierający.

3.Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium, które wybierane jest w głosowaniu
jawnym, bezwzględną większością obecnych członków, na okres obrad.
§25
1.Walne Zebranie Członków jest zwyczajne oraz nadzwyczajne
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w szczególnie
uzasadnionych przypadkach:
a)z inicjatywy Zarządu,
b)na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
W wypadku zgody przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne
Zebranie może odbyć się w dowolnie określonym czasie. W pozostałych przypadkach

Nadzwyczajne Zgromadzenie odbywa się nie wcześniej niż 7 dni od przesłania członkom
Stowarzyszenia zawiadomienia o tym Zgromadzeniu.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5.Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się na wniosek Zarządu co najmniej jeden raz w roku
kalendarzowym.
6.Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu powinno być wysłane drogą elektroniczną
nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem.
a)jednogłośnie w głosowaniu tajnym lub jawnym, według woli uprawnionych do głosowania przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
b)przez głosowanie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków w wypadku gdy po pierwszym głosowaniu nie uzyskano jednogłośności
7.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
podczas Walnego Zebrania zgodnie z §25 pkt 8.
§26
Zarząd
1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2.Zarząd składa się z trzech do ośmiu osób, w tym trzech Prezesów Stowarzyszenia i Członków
Zarządu.
3.Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin
Zarządu.
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.
5.Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek:
-upływu kadencji
-utraty członkostwa w Stowarzyszeniu
-rezygnacji złożonej Walnemu Zebraniu na piśmie

§27
1.Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a)realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b)kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jej majątkiem,
c)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
d)podejmowanie

uchwał o

przyjęciu

nowych

członków

zwyczajnych

i wspierających
e)podejmowanie uchwał o skreśleniu członków zwyczajnych i wspierających,
f)składanie wniosków o przyjęciu nowych członków honorowych,
g)uchwalenie programu działania na rok kalendarzowy,
h)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
i)uchwalenie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia.
2.Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających
zespołowego działania.
3.Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest Prezes
Stowarzyszenia lub dwóch Członków Zarządu.
4.Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do prowadzenia określonych w nim spraw i w tym
zakresie również do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.
5.W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego
organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków, będący członkiem
stowarzyszenia.
§28
Komisja Rewizyjna
1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§29
1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b)przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności zarządu w zakresie
zgodności ze Statutem,
c)występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
d)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie
wniosków o udzielenie, lub odmowę udzielenia, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e)zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem,
f)składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego ustawowych obowiązków, a także
prawo do zwołania posiedzenia Zarządu.
g)wyznaczanie ze swojego grona pełnomocnika do umów określonych w § 27 ust 3

2.Komisja Rewizyjna ma prawo do:
a)żądania od członków zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
b)żądania od członków zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Stowarzyszenia.
§30
1.Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
3.Członkowie organu kontroli lub nadzoru:
a)nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
§ 31
W przypadkach określonych w §29 pkt e) i f) Walne Zebranie Członków i Nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków, powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty
zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
żądania.
Rozdział V
Oddziały terenowe
§32
1.Oddziały Stowarzyszenia powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
2.W uchwale o powołaniu Oddziału, Zarząd określa zasięg działania Oddziału.
§33
Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie Członków Oddziału,
2.Zarząd Oddziału,
3.Komisja Rewizyjna Oddziału.
§34
1.Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.

2.Walne Zebranie Członków Oddziału może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne
§35
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1.Opracowywanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu oraz
uchwałami władz Stowarzyszenia.
2.Analiza i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej
Oddziału.
3.Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
4.Wybór w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od woli członków, prezesa, członków
Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.
5.Zgłaszanie wniosku podjętego większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, w sprawie ewentualnej likwidacji Oddziału lub jego
połączenia z innym Oddziałem.
6.Podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania
Członków Oddziału.
§36
W Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1.Z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni
2.Z głosem doradczym — członkowie wspierający,
§37
1.Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału. Termin Zebrania i
porządek powinien być podany do wiadomości członkom co najmniej na 7 dni przed odbyciem
Zebrania.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w razie potrzeby z własnej
inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/3 liczby członków Oddziału, bądź też
na żądanie Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§38
1.Zarząd Oddziału składa się z minimum trzech osób, w tym z Prezesa Oddziału.

2.Wyboru prezesa

dokonuje oddzielnie Walne Zebranie Członków Oddziału

w głosowaniu.
3.O ilości członków Zarządu Oddziału każdorazowo decyduje Walne Zebranie Członków
Oddziału.
4.Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
5.Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków, w tym prezesa.
§ 39
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1.Organizowanie działalności Oddziału zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków
Oddziału i uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.
2.Sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału.
3.Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.
4.Zarządzanie majątkiem Oddziału.
5.Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału.
6.Przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia, wniosków w sprawach: przyjęcia lub skreślenia z
listy członków zwyczajnych, nadawania lub pozbawiania godności członka honorowego,
przyjmowanie lub skreślanie członków wspierających, przyznawania odznaczeń, nagród i
stypendiów.
§40
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona
przewodniczącego i sekretarza.
§ 41
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.
§42
1.Komisja Rewizyjna Oddziału dokonuje co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia we wszystkich
Zebraniach i posiedzeniach władz Oddziału z głosem doradczym.

3.Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Komisję
Rewizyjną Stowarzyszenia.
§43
Za pomocą Uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału, pod warunkiem uznania
nadrzędności Statutu Stowarzyszenia, oddziały mogą regulować sprawy dotyczące:
1.Nazwy i siedziby Oddziału,
2.Wzorów pieczęci,
Rozdział VI
Majątek i Fundusze
§44
1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a)składki członkowskie;
b)dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Stowarzyszenia;
c)dotacje i subwencje;
d)darowizny, zapisy i spadki;
e)wpływy z działalności statutowej i gospodarczej;
f)dochody z ofiarności społeczeństwa, imprez i zbiórek;
g)inne wpływy z działalności Stowarzyszenia.
3.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku, bezpośrednio
do kasy Stowarzyszenia. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych
przez Walne Zebranie Członków, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu
członka Stowarzyszenia. Wysokość składek członkowskich określa Walne Zebranie Członków.
4.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
6.Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i
korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

7.Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia do 15 000 zł wymagany jest podpis Prezesa samodzielnie, a w
kwotach powyżej 15.000 zł. podpis Prezesa i jednego członka Zarządu .
8.Zabrania się:
a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji 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”,
b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VII
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 45
1.Do uchwalenia zmian Statutu oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Członków wymagana jest większość ¾ głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.Uchwalenie zmian statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być
przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w zawiadomieniu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosownie
do § 24.

3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie lub Nadzwyczajne
Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 46
W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy Ustawy z
dnia 07.04.1989 roku "Prawo o stowarzyszeniach" lub przepisy powszechnie obowiązujące.

