KASZËBSKÔ JEDNOTA

Statut
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Kaszëbskô Jednota i zwane jest w dalszej części
Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
6. Stowarzyszenie tworzy koła lokalne.
7. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.
8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Organem właściwym w powyższej sprawie jest Zarząd Stowarzyszenia.
9. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
10. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o „władzach Stowarzyszenia” rozumie się przez to organy Stowarzyszenia.
11. Władze Stowarzyszenia wyrażają swoją wolę w drodze uchwał. Uchwały
władz Stowarzyszenia, podejmowane w sprawach należących do zakresu ich
działania, są wiążące dla władz niższego stopnia oraz członków Stowarzyszenia, których te uchwały dotyczą.
12. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej. W przypadku równego rozkładu
głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Uchwały podejmowane są w
głosowaniu jawnym, chyba, że głosowania tajnego zażąda 1/3 członków
obecnych na posiedzeniu lub że zarządzi je przewodniczący obrad. Uchwały
Zebrania Delegatów mogą też zapaść w drugim terminie wyznaczonym w
tym samym dniu, nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie, o czym
należy poinformować w zawiadomieniu o zebraniu, bez względu na liczbę

osób obecnych i uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów, z
tym, że wybory Prezesa Stowarzyszenia oraz zmiany w Statucie i rozwiązanie
Stowarzyszenia dokonywane są bezwzględną większością głosów.
13. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach z tym, że wybory Prezesa Stowarzyszenia
dokonywane są bezwzględną większością głosów.
14. Do wyborów uzupełniających do władz Stowarzyszenia pkt. 11 i 12 Statutu
stosuje się odpowiednio.
15. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani przez organ, który
dokonał ich wyboru lub powołania. Wniosek o odwołanie może być zgłoszony przez co najmniej 1/3 statutowego składu organu lub przez jego przewodniczącego. Odwołanie członków władz następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych, z tym że odwołanie Prezesa Stowarzyszenia następuje równocześnie z
powołaniem nowego prezesa większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych. Odwołanie z funkcji delegata na Zjazd Delegatów jest niedopuszczalne.
16. Nie można być jednocześnie członkiem organu uchwałodawczego i rewizyjnego.
17. Kadencja członków władz Stowarzyszenia trawa od dnia wyboru do dnia wyboru członków następnej kadencji.
ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
1. Celem Stowarzyszenia jest rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej Kaszubów oraz ochrona ich języka i tradycji, a także działalność
naukowa, oświatowa i na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych oraz
społeczności posługujących się językiem regionalnym, wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz występowanie na
rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów oraz współpracy między
społeczeństwami, w tym w szczególności:
a) rozbudzanie i ugruntowywanie świadomości narodowej Kaszubów,
b) odrodzenie kultury kaszubskiej,
c) propagowanie wiedzy o Kaszubach,
d) ochrona praw etnicznych osób deklarujących przynależność do narodowości kaszubskiej,
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e) kształtowanie i rozwijanie wśród ludności kaszubskiej aktywnej postawy
obywatelskiej, sprzyjającej powstawaniu poczucia pełnego włodarzenia i
współodpowiedzialności za swoją ojczyznę,
f) dbałość o walory turystyczne przy jednoczesnej trosce o środowisko przyrodnicze Kaszub,
g) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji,
h) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami,
i) utrzymywanie ze środowiskiem Kaszubów bez względu na miejsce zamieszkania, kontaktów kulturowych i ekonomicznych oraz podtrzymywanie wśród nich więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi,
j) promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Kaszub,
k) promocja zdrowia i ochrona zdrowia,
l) promocja zdrowej żywności, w tym ryb i produktów rybnych oraz produktów regionalnych,
m) ochrona środowiska i promocja zachowań proekologicznych.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) działalność programową,
b) działalność kulturalno-oświatową,
c) działalność naukową,
d) działalność wydawniczą,
e) działalność popularyzatorską,
f) działalność socjalną i charytatywną,
g) prowadzenie i popieranie działalności gospodarczej,
h) pracę z młodzieżą,
i) zakładanie i prowadzenie szkół, ośrodków kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, ośrodków kształcenia ustawicznego nauczycieli
oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych,
j) organizowanie obozów i kolonii oraz innych form wypoczynku dla dzieci
i młodzieży,
k) współpracę z organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami
Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Członkami Stowarzyszenia są:
a) członkowie zwyczajni,
b) członkowie wspierający,
c) członkowie honorowi.
Członkowie ci należą organizacyjnie do właściwego koła Stowarzyszenia.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i
cudzoziemcy.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba w wieku od 16 roku
życia.
4. Małoletni powyżej lat 13:
a) mogą być przyjmowani w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
za zgodą ich rodziców lub przedstawicieli ustawowych,
b) nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
5. Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje po złożeniu
prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej. Uchwałę w
sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd w terminie miesiąca
od złożenia deklaracji.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która przyczynia się do rozwoju Stowarzyszenia, uznając cele zawarte w
Statucie. Członkowie wspierający mogą deklarować płacenie składek lub w
inny sposób wspierać działalność Stowarzyszenia. Uchwałę o przyznaniu
członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
7. Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia jest nadawany przez Zjazd Delegatów osobie fizycznej w uznaniu wybitnych zasług w działaniach zgodnych
z celami Stowarzyszenia.
8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
b) zgłaszać postulaty wobec władz Stowarzyszenia,
c) biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów oraz stosować się do
uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
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c) uczestniczyć w pracach właściwego koła,
d) regularnie opłacać składki,
e) godnie prowadzić działalność społeczną w ramach Stowarzyszenia,
f) godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
g) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
10. Osoby zgłaszające wniosek o powołanie koła Stowarzyszenia (członkowiezałożyciele), jeżeli nie są w chwili składania wniosku członkami Stowarzyszenia, stają się jej członkami z dniem uprawomocnienia się uchwały o powołaniu koła, po wcześniejszym wypełnieniu i podpisaniu deklaracji członkowskiej.
11. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenie Członków z głosem doradczym oraz z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, posiadają prawa członka zwyczajnego.
12. Członkowie wspierający posiadają obowiązki określone w pkt. 9 z zastrzeżeniem ust. f).
13. Członkowie honorowi mają obowiązki określone w pkt. 9 z wyjątkiem płacenia składek.
14. Członkowie nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami
Stowarzyszenia.
15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu,
c) wykreślenia z rejestru członków,
d) śmierci członka.
16. Wykreślenie z rejestru członków dokonuje Zarząd w razie niepłacenia składek przez okres dwóch lat.
17. Zawieszenie członkostwa następuje:
a) na wniosek zgłoszony na piśmie przez samego zainteresowanego Zarządowi Stowarzyszenia na okres nie dłuższy niż rok,
b) na mocy uchwały Zarządu.
18. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich oraz jest
zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i uczestniczenia w
pracach Stowarzyszenia.
19. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów, niestosowanie się
do uchwał władz Stowarzyszenia, postępowanie w sposób sprzeczny z celami
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Stowarzyszenia oraz gdy ciążą na nim zarzuty hańbiące, członek może być
ukarany przez Zarząd.
20. Zarząd może orzekać wobec członków następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) pozbawienie pełnionej funkcji,
d) zawieszenie w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
e) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
Prawomocne orzeczenie kary zawieszenia w prawach członkowskich powoduje utratę członkostwa we władzach Stowarzyszenia.
21. Osoba ukarana przez Zarząd ma prawo wniesienia odwołania do Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała
Zjazdu Delegatów jest ostateczna.
22. Zarząd w odniesieniu do przewodniczących kół w uzasadnionych przypadkach, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów może:
a) wstrzymać wykonanie uchwał i skierować wniosek do Komisji Rewizyjnej,
b) odwołać przewodniczącego koła, zarządzić nowe wybory, ustanawiając w
jego miejsce Komisarza do czasu przeprowadzenia nowych wyborów w
ciągu 6 miesięcy.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Zjazd Delegatów,
b) Rada Programowa,
c) Zarząd,
d) Prezes Stowarzyszenia,
e) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencyjność organów Stowarzyszenia określa się na trzy lata.
3. Zjazd Delegatów jest organem Stowarzyszenia od momentu utworzenia co
najmniej 8 kół, do tego czasu jego kompetencje wykonuje Walne Zgromadzenie Członków. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o Zjeździe Delegatów, rozumie się przez to także Walne Zgromadzenie Członków.
4. Zjazd Delegatów jest zwoływany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
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5. Zjazd Delegatów w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem Zjazdu Delegatów. Zjazd Delegatów zwołany w trybie zwyczajnym odbywa się przynajmniej 1 raz w roku.
6. Zjazd Delegatów w trybie nadzwyczajnym jest zwoływany przez Zarząd w
celu rozpatrzenia konkretnych spraw podanych we wniosku o zwołanie Zjazdu Delegatów. Z inicjatywą zwołania Zjazdu Delegatów w trybie nadzwyczajnym może wystąpić Zarząd lub Komisja Rewizyjna.
7. Zarząd zwołuje Zjazd Delegatów w trybie nadzwyczajnym w przypadku konieczności:
a) wyboru Prezes Stowarzyszenia,
b) uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej o co najmniej 2/3 składu.
8. Delegaci na Zjazd Delegatów oddelegowywani są przez poszczególne koła
Stowarzyszenia w proporcji ustalonej przez Zarząd. Członkowie organów
Stowarzyszenia, o których mowa w pkt. 1b i c są delegatami na Zjazd Delegatów z urzędu. Kadencja delegatów wynosi 3 lata.
9. Delegatami na Zjazd Delegatów zwołany w trybie nadzwyczajnym są delegaci wybrani na ostatni Zjazd Delegatów zwołany w trybie zwyczajnym oraz
członkowie organów Stowarzyszenia, o których mowa w pkt. 1b, c, d i e.
10. Informacje o Zjeździe Delegatów rozsyła delegatom Zarząd na co najmniej
cztery tygodnie przed planowanym terminem Zjazdu Delegatów. W przypadku zwołania Zjazdu Delegatów w trybie nadzwyczajnym informacje powinny
być rozesłane na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym Zjazdem Delegatów.
11. Radę Programową Stowarzyszenia wybiera Zjazd Delegatów, w liczbie od
pięciu do dziesięciu osób; uchwała o powołaniu Rady Programowej, każdorazowo określa liczbę członków Rady na daną kadencję.
12. Przewodniczącego Rady wybierają spośród siebie członkowie Rady.
13. Sekretariat Rady zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.
14. Rada Programowa Stowarzyszenia zbiera się w okresach między Zjazdami
Delegatów.
15. Rada Programowa uchwala projekty programów działania Stowarzyszenia i
sprawuje nadzór nad ich bieżącą realizacją.
16. Zjazd Delegatów:
a) uchwala Statut Stowarzyszenia,
b) uchwala regulamin działania Rady Programowej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
c) uchwala, na wniosek Rady Programowej, program i kierunki działania
Stowarzyszenia,
d) wybiera i odwołuje Radę Programową Stowarzyszenia,
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e) wybiera i odwołuje Prezesa Stowarzyszenia ze swojego grona,
f) wybiera i odwołuje ze swojego grona 3 członków Komisji Rewizyjnej, a
także na wniosek Prezesa Stowarzyszenia 4-5 osobowy Zarząd, w tym od
jednego do dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika,
g) uchwala swój regulamin,
h) rozpatruje kadencyjne sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udziela Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
i) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
j) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu lub przekształceniu Stowarzyszenia,
k) rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych
przez władze Stowarzyszenia oraz przez delegatów,
l) uchwala budżet Stowarzyszenia i zatwierdza sprawozdanie z jego wykonania.
17. Prezes Stowarzyszenia:
a) kieruje Stowarzyszeniem, w okresie między posiedzeniami Zarządu,
b) reprezentuje Stowarzyszenie,
c) zwołuje posiedzenia Zarządu, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego
pracami,
d) upoważnia innych członków Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia
w określonym zakresie,
e) przedstawia Zjazdowi Delegatów kadencyjne sprawozdanie Zarządu.
18. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes Stowarzyszenia,
b) od jednego do dwóch Wiceprezesów Stowarzyszenia, powoływani na
wniosek Prezesa Stowarzyszenia przez Zjazd Delegatów ze swojego grona
bezwzględną większością głosów,
c) Sekretarz i Skarbnik, powoływani na wniosek Prezesa Stowarzyszenia
przez Zjazd Delegatów bezwzględną większością głosów,
d) łącznie Zarząd liczy nie więcej niż 5 osób.
19. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia co najmniej raz na dwa
miesiące lub zawsze na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.
20. Zarząd w szczególności:
a) zapewnia realizację uchwał Zjazdu Delegatów,
b) zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania
Stowarzyszenia,
c) zwołuje Zjazd Delegatów,

8

d) powołuje pełnomocników lub zespoły programowe do realizacji określonych zadań,
e) koordynuje bieżącą działalność Stowarzyszenia,
f) zatwierdza sprawozdanie kadencyjne przygotowane przez Prezesa Stowarzyszenia,
g) opracowuje regulamin prac Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Wiceprezesów Stowarzyszenia, Sekretarza i Skarbnika,
h) przyjmuje i skreśla członków z rejestru Stowarzyszenia,
i) powołuje i rozwiązuje koła lokalne.
21. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
22. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków. Wybiera ona ze swego
grona Przewodniczącego, jego zastępcę oraz Sekretarza.
23. Komisja Rewizyjna:
a) przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności
organów Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej, a sprawozdania z kontroli przedstawia Zarządowi,
b) występuje do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
c) kieruje wnioski do Zarządu w razie stwierdzenia naruszenia Statutu,
d) występuje na Zjeździe Delegatów z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) kontroluje działalność Zarządu, a także poszczególnych kół z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Rady Programowej,
f) występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Zjazdu Delegatów w trybie
nadzwyczajnym.
24. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok, a
jej członkowie mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
25. Szczegółowy tryb prac Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony
przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Zarząd.
26. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawiać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
c) pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują w związku z tym wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
27. Zabrania się:
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a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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 zasadach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
ROZDZIAŁ V
KOŁA LOKALNE
1. Koła lokalne są podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, którą
tworzy minimum 5 członków. Dopuszczalne jest członkostwo tylko w jednym
kole. W każdej miejscowości lub dzielnicy miasta może istnieć tylko jedno
koło lokalne.
2. Członek Stowarzyszenia może ubiegać się o przeniesienie do innego wybranego przez siebie koła. Decyzję o przeniesieniu podejmuje Zarząd. Uchwałę
tę Zarząd przekazuje niezwłocznie właściwemu przewodniczącemu koła, z
którego dany członek wystąpił.
3. Koło powołuje lub odmawia jego powołania Zarząd Stowarzyszenia w terminie miesiąca od złożenia wniosku. Od decyzji Zarządu odmawiającej powołania koła wnioskodawcy służy odwołanie do Zjazdu Delegatów, którego decyzja jest ostateczna.
4. Z wnioskiem o powołanie koła mogą wystąpić też osoby, które w chwili jego
składania nie są członkami Stowarzyszenia (członkowie-założyciele), z
uwzględnieniem przepisów Rozdziału III punkt 10 niniejszego statutu.
5. Wniosek o rozwiązanie koła może złożyć do Zarządu każdy członek Stowarzyszenia. Koło można rozwiązać tylko w takim przypadku, gdy członkowie
koła w sposób rażący naruszyli statut, uchwały władz Stowarzyszenia albo
zaniechali działalności statutowej.
6. Do kompetencji kół należy prowadzenie działań Stowarzyszenia we wszystkich sprawach będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia na te-
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renie, na którym działa koło, a które nie są w statucie zastrzeżone dla innych
władz Stowarzyszenia.
7. Zebranie członków koła może podejmować uchwały, jeżeli w zebraniu
uczestniczy co najmniej 3/5 członków koła. Uchwały w sprawach personalnych można podejmować w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
8. Kopię protokołu z zebrania koła, wraz z podjętymi uchwałami, przewodniczący koła przekazuje do Zarządu najpóźniej w terminie miesiąca od terminu
zebrania.
9. Władzami koła są:
a) zebranie członków koła,
b) przewodniczący koła, wybierany przez zebranie członków koła bezwzględną większością głosów.
10. Do kompetencji zebrania członków koła należy:
a) wybór przewodniczącego koła,
b) wybór delegatów na Zjazd Delegatów,
c) podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w statucie
do wyłącznej właściwości innych organów statutowych Stowarzyszenia,
będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia na terenie działania koła,
d) zatwierdzanie programu działania koła,
e) dokonywanie oceny działalności koła,
f) inne kompetencje wynikające z niniejszego statutu.
11. Zebranie członków koła, które nie wybrało delegatów na Zjazd, w terminie
określonym przez Zarząd Stowarzyszenia, może, za zgodą Zarządu, dokonać
wyboru delegatów po tym terminie.
12. Do kompetencji przewodniczącego koła należy:
a) zwoływanie z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na 3 miesiące lub na
pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków koła najpóźniej w ciągu 14 dni
od daty złożenia tego żądania zebrania członków koła, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami,
b) reprezentowanie koła na zewnątrz,
c) inne kompetencje wynikające z niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
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1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inne
prawa majątkowe i niemajątkowe.
2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z majątku,
c) darowizny i dotacje,
d) spadki,
e) dochody z działalności publicznej,
f) dochody z działalności gospodarczej.
3. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie
praw i obowiązków Stowarzyszenia wymagane są podpisy 2 członków Zarządu.
4. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy odpowiednio
Prezesa Stowarzyszenia bądź w sprawach dotyczących koła – przewodniczącego koła.
5. Składki członkowskie uchwala Zjazd Delegatów. Powinny być one wpłacone
do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają
składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 2 tygodni od otrzymania zaświadczenia o przyjęciu członka.
6. 10% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich koło odprowadza w terminie do 30 czerwca na konto Zarządu Stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
8. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenie jest rok kalendarzowy.
9. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA
STOWARZYSZENIA
1. Z wnioskiem o zmianę Statutu lub o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić:
a) Komisja Rewizyjna,
b) Zarząd,
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c) Rada Programowa,
d) grupa co najmniej 2/5 członków Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia lub delegatów na Zjazd Delegatów.
2. Statut i jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia uchwalane są przez
Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej l/2 delegatów.
3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd Delegatów
powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z
uchwalonymi wytycznymi. Zjazd Delegatów może wskazać organizację lub
instytucję, na rzecz której przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

Niniejszy Statut przyjęto dnia 4 czerwca 2011 roku.
Podpisy Komitetu Założycielskiego:

Artur Jabłoński –

Natalia Landowska –

Karol Rhode –
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