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 TEKST JEDNOLITY Z DNIA 21 STYCZNIA  2021 ROKU 

STATUTU STOWARZYSZENIA FOLKS AND PATTERNS 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Stowarzyszenie FOLKS AND PATTERNS, zwane w dalszej części Statutu 

"Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych.  

§2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Hel.  

§3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Unii Europejskiej.  

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową poza granicami Unii 

Europejskiej, z poszanowaniem prawa państwa na terenie którego działa. 

  §4 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 

 

CELE STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§5 

1. Celem Stowarzyszenia jest:  

1) Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej Europy 

2) Promowanie przestrzegania praw autorskich w zakresie wzornictwa  

3) Prowadzenie badań własnych a także inicjowanie z innymi podmiotami badań na 

temat popularyzacji kultury ludowej 

4) Szerokim informowaniem społeczeństwa co do możliwości zwiększenia 

wykorzystania wzornictwa regionalnego 

5) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i innych szczegółowych 

przepisów odnoszących się do funkcjonowania twórczości regionalnej, 

uczestniczenie w opracowywaniu takich regulacji prawnych lub przedstawianie 

uprawnionym organom własnych projektów 

6) Inicjowanie działań na rzecz efektywnego kultury i wzornictwa regionalnego; 
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7) Organizowanie spotkań z władzami publicznymi oraz innymi podmiotami 

realizującymi zadania publiczne w celu prezentacji problematyki dotyczącej 

poszanowania praw autorskich, w tym twórców ludowych 

8) Wymiana informacji gospodarczych pomiędzy członkami a polskimi i 

zagranicznymi organizacjami gospodarczymi 

9) Wspieranie, przygotowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć 

inwestycyjnych w kraju i za granicą 

10) Budowanie inwestycji kapitałowych na rzecz trwałego rozwoju w sferze  kultury 

11) Wspieranie innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw zrzeszonych 

w Stowarzyszeniu;  

12) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób współpracujących z branżą; 

13) Integracja przedsiębiorstw, twórców, i rzemieślników działających w branży 

artystycznej i kulturalnej; 

14) Inicjowanie i rozwijanie współpracy umożliwiającej efektywne połączenie i   

wykorzystanie potencjału rozwojowego osób, podmiotów, przedsiębiorstw z 

branży: kultury, sztuki, prawa, budownictwa i architektury oraz uczelni 

wyższych, jednostek naukowo – badawczych, jednostek samorządu 

terytorialnego; 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) Prowadzenie szerokiej promocji kultury i sztuki regionalnej możliwości jej 

wykorzystania, promocji idei zwiększenia udziału wzornictwa ludowego w 

przemyśle, architekturze, branży tekstylnej, oraz innych 

2) Wspieranie i realizacja badań nad możliwościami wykorzystania rzemiosła 

ludowego oraz wzornictwa.  

3) Organizowanie sympozjów, konferencji, forum wymiany wiedzy, opinii i 

technologii, dyskusji oraz warsztatów na temat: sztuki i kultury regionalnej.  

4)  Prowadzenie analiz rynkowych, ekonomicznych oraz prawnych dotyczących 

wszelkich aspektów związanych z wykorzystanie sztuki regionalnej.  

5) Organizację, prowadzenie oraz wyszukiwanie szkoleń dla członków 

stowarzyszenia oraz ich pracowników i współpracowników; 

6) Organizowanie targów oraz uczestnictwo w targach, które swoją tematyką 

związane są z odnawialnymi źródłami kulturą i sztuką regionalną.  

7) Prowadzenie działalności eksperckiej i doradczej w zakresie praw autorskich. 

8) Promocję przedsiębiorstw skupionych w Stowarzyszeniu; 

9) Prowadzenie działalności dobroczynnej;  

10) Wydawanie stałych oraz okazjonalnych broszur, informatorów, poradników, 

instrukcji, ekspertyz, podręczników, czasopism o tematyce związanej z 

działalnością stowarzyszenia.  

3. Działalność statutowa tj. sposób realizacji celów Stowarzyszenia będzie finansowany 

przez Stowarzyszenie, a także uzyskane dofinansowania.  
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DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 

 

§6 

 

1. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest w szczególności: 

a) Wydawanie książek ;  

b) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); 

c) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

d) Pozostała działalność wydawnicza; 

e) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 

f) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 

g) Działalność portali internetowych; 

h) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

i) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

j) Działalność prawnicza 

k) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 

l) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania; 

m) Działalność w zakresie architektury; 

n) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; 

o) Pozostałe badania i analizy techniczne; 

p) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych; 

q) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych; 

r) Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja 

s) Działalność agencji reklamowych; 

t) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; 

u) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) 

v) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; 

w) Badanie rynku i opinii publicznej; 

x) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 

y) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
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aa) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

bb) Działalność wspomagająca edukację; 

cc) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców. 

 

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI 

 

§7 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. 

2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

mogą być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) Członków Założycieli; 

2) Członków Zwyczajnych; 

3) Członków Wspierających; 

4) Członków Honorowych.  

§9  

 

1. Członkami Założycielami są osoby fizyczne, które wyraziły wolę utworzenia 

Stowarzyszenia i w tym celu na zgromadzeniu założycielskim Stowarzyszenia podjęły 

uchwałę o założeniu Stowarzyszenia i uchwaliły jego Statut.  

2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. 

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która w swej 

działalności zawodowej, naukowej lub publicznej działa w sektorze odnawialnych 

źródeł energii, sektorze energetycznym lub sektorze ochrony środowiska. Członkiem 

Zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być również inne osoby fizyczne, które ze względu 

na swoją wiedzę, doświadczenie lub wykonywany zawód mogą przyczynić się do 

realizacji celów Stowarzyszenia.  

4. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, która zadeklarowały na rzecz 

Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną i w swej działalności 

zawodowej, naukowej lub badawczej działają w sektorze odnawialnych źródeł 

energii, sektorze energetycznym oraz sektorze ochrony środowiska. 

5. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wniosła lub może wnieść 

szczególny wkład w realizację celów Stowarzyszenia.  
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6. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polski.  

 

§10  

 

1. Przyjęcie Członka Zwyczajnego w poczet członków Stowarzyszenia odbywa się w 

drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji. Deklaracja nowego 

Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia wymaga pozytywnej rekomendacji co najmniej 

dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.  

2. Przyjęcie Członka Wspierającego w poczet członków Stowarzyszenia odbywa się w 

drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji. Deklaracja nowego 

Członka Wspierającego wymaga pozytywnej rekomendacji co najmniej dwóch 

Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.  

3. Przyznanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia odbywa się w drodze 

uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia.  

 

§11 

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

1) Dobrowolnej rezygnacji członka z członkostwa w Stowarzyszeniu. Oświadczenie 

o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu składane jest na piśmie Zarządowi 

Stowarzyszenia.  

2) Śmierci członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną lub utraty przez niego 

pełnej zdolności do czynności prawnej lub utraty praw publicznych.  

3) Skreślenia członka Stowarzyszenia z listy członków Stowarzyszenia na skutek:  

a) rażącego naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia lub uchwał władz 

Stowarzyszenia; 

b) działania na szkodę Stowarzyszenia; 

c) zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres przekraczający  4 

miesiące.  

2. O skreśleniu członka Stowarzyszenia orzeka Zarząd w formie uchwały. Skreślenie 

członka Stowarzyszenia w przypadku, o którym mowa w §11 ust. 1 pkt 4 lit. c) Statutu, 

możliwe jest po uprzednim pisemnym upomnieniu członka przez Zarząd o 

obowiązku uiszczenia zaległych składek członkowskich. Upomnienie zawierać będzie 

wezwanie do uiszczenia zaległych składek w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia 

doręczenia upomnienia.  

3. Uchwała Zarządu o skreśleniu członka z listy członków Stowarzyszenia zawiera 

uzasadnienie.  
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4. Członek skreślony z listy członków Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania 

od uchwały Zarządu w tymże przedmiocie do Walnego Zebrania Członków. 

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu 

skreślonemu członkowi. 

5. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Walne 

Zebranie Członków podejmuje uchwałę o oddaleniu odwołania, jeżeli uzna, iż 

odwołanie jest bezzasadne. Uwzględniając odwołanie Walne Zebranie Członków 

podejmuje uchwałę o uchyleniu uchwały Zarządu o skreśleniu członka listy członków 

Stowarzyszenia. Odwołanie wniesione po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia rozstrzygająca odwołanie od 

uchwały o skreśleniu członka z listy członków Stowarzyszenia jest ostateczna. 

 

§12 

 

1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:  

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 

2) korzystania z zaplecza technicznego, naukowego oraz organizacyjnego 

Stowarzyszenia udostępnionego jego członkom oraz do korzystania ze 

świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia; 

3) składania władzom Stowarzyszenia opinii w przedmiocie bieżącej działalności 

Stowarzyszenia oraz składania władzom Stowarzyszenia wniosków i inicjatyw 

w przedmiocie podjęcia określonych działań, które pozostają w zgodzie z celami 

Stowarzyszenia; 

4) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności brania udziału 

w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

2. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1) brania udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym; 

2) terminowego opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń finansowych 

na rzecz Stowarzyszenia; 

3) godnego reprezentowania na zewnątrz Stowarzyszenia oraz idei promowanych 

przez Stowarzyszenie; 

4) stosowania się do postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz regulaminów 

wewnętrznych Stowarzyszenia.  

3. Członek Wspierający Stowarzyszenia ma prawo do: 

1) korzystania z zaplecza technicznego, naukowego oraz organizacyjnego 

Stowarzyszenia udostępnionego jego członkom oraz do korzystania ze 

świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia; 

2) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności brania udziału 

w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie; 
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3) składania władzom Stowarzyszenia opinii w przedmiocie bieżącej działalności 

Stowarzyszenia oraz składania władzom Stowarzyszenia wniosków i inicjatyw 

w przedmiocie podjęcia określonych działań, które pozostają w zgodzie z celami 

Stowarzyszenia; 

4) brania udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

4. Członek Wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1) terminowego opłacania składki członkowskiej i innych zadeklarowanych 

świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia; 

2) godnego reprezentowania na zewnątrz Stowarzyszenia oraz idei promowanych 

przez Stowarzyszenie; 

3) stosowania się do postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz regulaminów 

wewnętrznych Stowarzyszenia. 

5. Członek Honorowy Stowarzyszenia ma prawo do:  

1) korzystania z zaplecza technicznego, naukowego oraz organizacyjnego 

Stowarzyszenia udostępnionego jego członkom oraz do korzystania ze 

świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia; 

2) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności brania udziału 

w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

3) składania władzom Stowarzyszenia opinii w przedmiocie bieżącej działalności 

Stowarzyszenia oraz składania władzom Stowarzyszenia wniosków i inicjatyw 

w przedmiocie podjęcia określonych działań, które pozostają w zgodzie z celami 

Stowarzyszenia; 

4) brania udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

6. Członek Honorowy Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1) godnego reprezentowania na zewnątrz Stowarzyszenia oraz idei promowanych 

przez Stowarzyszenie; 

2) stosowania się do postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz regulaminów 

wewnętrznych Stowarzyszenia. 

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA  

§13  

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna.  

4) Rada Programowa 

2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) Członkowie Zwyczajni z głosem stanowiącym; 
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2) Członkowie Wspierający oraz Członkowie Honorowi z głosem doradczym. 

4. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.  

5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do dnia 30 

czerwca każdego roku kalendarzowego.  

6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. Komisja Rewizyjna ma prawo 

do zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w 

terminie określonym w ustępie poprzedzającym.  

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w przypadkach mających 

szczególnie znaczenia dla działalności Stowarzyszenia i w przypadkach wskazanych 

w Statucie: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

3) na pisemny wniosek co najmniej pięciu Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.  

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminie 30 dni liczonych od 

dnia doręczenia Zarządowi żądania jego zwołania przez Komisję Rewizyjną lub grupę 

co najmniej 5 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Jeżeli Zarząd nie zwoła 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, uprawnienie do jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej.  

8. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje również 

bezpośrednio Komisji Rewizyjnej w przypadku stwierdzenia przez Komisję rażącego 

niewywiązania się przez członka lub członków Zarządu z ciążących na nich 

obowiązków, działania na szkodę Stowarzyszenia, rażącego naruszenia postanowień 

Statutu lub naruszenia przepisów prawa w związku z działalnością w 

Stowarzyszeniu. Zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków w takim przypadku 

odbywa się w terminie 30 dni od dnia ujawnienia przez Komisję Rewizyjną uchybień, 

o których mowa w punkcie poprzedzającym. Zawiadomienie o zwołaniu 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków bezpośrednio przez Komisję 

Rewizyjną, w planowanym porządku obrad zawiera głosowanie w przedmiocie 

uchwały o odwołanie  właściwych członków Zarządu. Zawiadomienie zawiera 

szczegółowe uzasadnienie przyczyn zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w 

tym trybie.   

9. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków zawiadamia wszystkich członków 

Stowarzyszenia o miejscu i terminie Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed 

jego terminem. Zawiadomienie zawiera informację o porządku obrad Walnego 

Zebrania. Zawiadomienia dokonuje się za pośrednictwem poleconej przesyłki 

pocztowej, przesyłki kurierskiej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

10. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad opisanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania 

Członków, chyba że wszyscy Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia wyrazili pisemną 

zgodę na rozszerzenie porządku jego obrad. 
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11. Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. Przebieg 

Walnego Zebrania Członków zostaje utrwalony w formie pisemnego protokołu 

sporządzanego przez Sekretarza. Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza 

wybiera każdorazowo Walne Zebranie Członków w formie jawnego głosowania 

zwykłą większością głosów. 

12. W Walnym Zgromadzeniu Członkowie Zwyczajni mogą brać udział zarówno 

osobiście jak i poprzez pełnomocnika. Pełnomocnik obowiązany jest okazać 

dokument pełnomocnictwa na żądanie któregokolwiek Członka Zwyczajnego przed 

rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia Członków. 

§14 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) uchwalanie i zmiana Statutu Stowarzyszenia; 

2) wybór oraz odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia; 

3) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej; 

4) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej; 

5) udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za dany okres 

sprawozdawczy; 

6) przyjmowanie sprawozdania z wykonania budżetu Stowarzyszenia; 

7) wyrażenia zgody na partycypację w procesie założenia związku stowarzyszeń lub 

wstąpienia przez Stowarzyszenie do związku Stowarzyszeń; 

8) wyrażenie zgody na przystąpienie Stowarzyszenia do organizacji 

międzynarodowych; 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach określonych w 

Statucie,  

10) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 

11) nadawanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia; 

12) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia przy: 

zawieraniu umów i wykonywania umów zawartych między Stowarzyszeniem, a 

członkiem Zarządu Stowarzyszenia, jak również w sporze z nim. 

 

§15  

 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków we wszystkich sprawach podejmowane są 

zwykłą większością głosów Członków Zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu. 

W sprawach o których mowa w §14 ust. 1pkt 1, 7, i 8 Statutu uchwały zapadają 

większością 2/3 głosów Członków Zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu 

Stowarzyszenia.  
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2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, z tym 

zastrzeżeniem, iż na wniosek chociażby jednego Członka Zwyczajnego 

Stowarzyszenia zarządza się głosowanie tajne.  

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne jeżeli w Walnym Zebraniu Członków 

uczestniczy nie mniej niż połowa Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

§16 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z grupy od jednego do sześciu członków: Prezesa Zarządu oraz od 

jednego do pięciu członków Zarządu.  

3. Członkowie Zarządu są powoływani przez Walne Zebranie Członków na okres 3-

letniej wspólnej kadencji. 

4. Wygaśnięcie mandatu jednego z członków Zarządu przed upływem terminu wspólnej 

kadencji  nie ma wpływu na dalszy bieg wspólnej kadencji pozostałych członków 

Zarządu. 

5. Przy zawieraniu i wykonywaniu zawartych umów między Stowarzyszeniem, a 

członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek 

Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany 

uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

6. Członek Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania 

Członków ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę lub innej umowy, jego elementy dodatkowe, w tym premie i bonusy.   

 

 

§17 

 

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia w 

przypadku zarządu wieloosobowego uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu 

łącznie lub członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Zaciągnięcie zobowiązań lub 

rozporządzenie mieniem Stowarzyszenia, których wartość przekracza kwotę 

10.000,00 złotych wymaga zgody Komisji Rewizyjnej wyrażonej w formie 

uchwały.  

2. W przypadku jednoosobowego zarządu – jeden członek zarządu.  

 

§18 

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się cyklicznie, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.  

Uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z jego członków. 
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§19 

 

1. Do kompetencji Zarządu należy:  

1) bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentacja Stowarzyszenia 

na zewnątrz;  

2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia i sprawowanie zarządu nad majątkiem 

Stowarzyszenia; 

3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia; 

4) podejmowanie decyzji o skreśleniu członka Stowarzyszenia z listy członków w 

sytuacjach opisanych w Statucie; 

5) składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu Członka 

Honorowego Stowarzyszenia;  

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

7) wyznaczanie bieżącego kierunku rozwoju Stowarzyszenia; 

8) ustalanie koncepcji i elementów identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia; 

9) składanie corocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i Zarządu przed 

Walnym Zebraniem Członków; 

10) sporządzenie oraz prowadzenie księgi protokołów z Walnych Zebrań Członków; 

11) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

12) udzielanie prokury. 

§20 

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. 

2. Na wniosek chociażby jednego członka Zarządu zarządza się głosowanie tajne.  

 

§21 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch członków.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są przez Walne Zebranie Członków na 

okres 3 letniej wspólnej kadencji. 

4. Wygaśnięcie mandatu jednego z członków Komisji Rewizyjnej przed upływem 

terminu wspólnej kadencji  nie ma wpływu na dalszy bieg wspólnej kadencji 

pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. 

§22 

 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się cyklicznie, nie rzadziej jednak niż raz na 

sześć miesięcy. Uprawnienie do zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przysługuje 

każdemu z jej członków.  
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§23 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1) kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia; 

2)  prawo żądania od członków Stowarzyszenia i członków Zarządu pisemnych 

wyjaśnień w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia; 

3) weryfikacja spójności działań Zarządu z celami statutowymi Stowarzyszenia; 

4) występowanie do Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków z wnioskami 

wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; 

5) składanie corocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej przed Walnym 

Zebraniem Członków; 

6) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku 

stwierdzenia przez Komisję rażącego niewywiązania się przez członków Zarządu z 

ciążących na nich obowiązków,  rażącego naruszenia postanowień Statutu lub 

naruszenia przepisów prawa w związku z działalnością Stowarzyszenia oraz w 

przypadkach wskazanych w Statucie, z jednoczesnym poddaniem pod głosowanie 

wniosku o odwołanie członków Zarządu z ich funkcji; 

7) podejmowanie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd 

zobowiązań lub rozporządzenia mieniem Stowarzyszenia, których wartość 

przekracza kwotę 100.000,00 złotych lub łącznie dla serii powiązanych operacji 

dotyczących tej samej czynności w okresie jednego roku obrotowego o wartości 

przekraczającej 100.000,00 złotych na koniec roku obrotowego; 

8) wyznaczanie członka Komisji Rewizyjnej do reprezentowania Stowarzyszenia przy: 

zawieraniu umów i wykonywania umów zawartych między Stowarzyszeniem, a 

członkiem Zarządu Stowarzyszenia, jak również w sporze z nim. 

§24 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

Komisji.  

2. Na wniosek chociażby jednego członka Komisji Rewizyjnej zarządza się głosowanie 

tajne.  

 

§25  

 

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej. 

 

 §26 
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Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności 

wykonywane w związku z pełnioną funkcją.  

 

§27 

 

1. W przypadku, gdy na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji członka Zarządu lub 

członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji, dochodzi do zmniejszenia składu 

osobowego tych władz Stowarzyszenia, niezwłocznie zwołuje się Walne Zebranie 

Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.  

2. W przypadku, gdy na skutek okoliczności, o których mowa w ustępie poprzedzającym 

niemożliwe jest zwołanie Walnego Zebrania Członków w trybie opisanym w § 13 

Statutu, prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje każdemu 

Członkowi Zwyczajnemu Stowarzyszenia. § 13 ust. 10 Statutu stosuje się 

odpowiednio.  

 

 

 

§28 

1. Do kompetencji Rady Programowej należy  

a) inicjowanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia; 

b) wytyczanie zadań Fundacji; 

c) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie przez Zarząd; 

d) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia; 

e) podejmowanie decyzji w sprawach przyznania stypendiów, odznak i medali 

honorowych. 

f) Członkowie Rady Programowej zobowiązują się do brania udziału w pracach 

Rady. 

g) Członkowie Rady Programowej mają prawo kierować do Zarządu 

Stowarzyszenia zapytania we wszystkich sprawach związanych z 

działalnością Stowarzyszenia 

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 29 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze: 

1) składek członkowskich; 

2) darowizn; 

3) spadków; 

4) zapisów; 
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5) dochodów z majątku Stowarzyszenia; 

6) ofiarności publicznej. 

 

§ 30 

 

1. Do uiszczania składek członkowskich zobowiązani są Członkowie Zwyczajni oraz 

Członkowie Wspierający. 

2. Wysokość składek członkowskich dla każdej grupy członków Stowarzyszenia 

uchwala Zarząd. 

3. Wysokość składek członkowskich uchwalana jest raz w roku na okres danego roku 

kalendarzowego. W przypadku zaniechania przez Zarząd podjęcia uchwały w 

przedmiocie ustalenia wysokości składki członkowskiej na nowy rok kalendarzowy, 

obowiązują składki członkowskie w dotychczasowej wysokości.  

4. Składki członkowskie płatne są z góry, miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego. W przypadku uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu w dniu 

następującym po pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego, wysokość 

składki miesięcznej ulega proporcjonalnemu przeliczeniu do ilości dni pozostałych w 

tymże miesiącu kalendarzowym. Proporcjonalnie przeliczona składa członkowska 

płatna jest z dołu do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.  

 

§31 

 

Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych 

przepisach.  

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

 

§32 

 

1. Stowarzyszenie może przynależeć do organizacji międzynarodowych, których 

działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia.  

2. Stowarzyszenie może przynależeć do organizacji międzynarodowych, o ile nie 

narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których 

Rzeczpospolita Polska jest stroną.  

 

 ZMIANA STATUTU 

 

§33 
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1. Inicjatywa w przedmiocie zmiany treści Statutu przysługuje Zarządowi lub grupie co 

najmniej pięciu Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.  

2. Uchwała w przedmiocie zmiany treści Statutu zapada zgodnie z postanowieniami §15 

Statutu.  

 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA  

 

§34 

 

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów Członków Zwyczajnych przy 

jednoczesnej obecności co najmniej 1/2 wszystkich członków Stowarzyszenia 

uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu. 

 

 

 


