STATUT KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO STOWARZYSZENIA
ZENORI ART
ART. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Kulturalno-Artystyczne
Stowarzyszenie
ZENORI
ART,
zwane
dalej
Stowarzyszeniem, działa na podstawie:
a. przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
b. postanowień niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie ZENORI ART oraz
wyróżniającego go znaku graficznego.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Rozwadza.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
ze szczególnym ukierunkowaniem działań na teren Śląska.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, realizującą w zakresie
swoich celów statutowych działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
§4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§5
Stowarzyszenie
może
współpracować
z
krajowymi,
zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu
terytorialnego i administracji państwowej oraz innymi instytucjami i organizacjami,
których działalność jest zbliżona lub zbieżna z celami Stowarzyszenia.
ART. II. CELE STOWARZYSZENIA
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
a. działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego,
b. promocja kultury polskiej,
c. działania na rzecz dostępności do kultury wysokiej,
d. rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz postaw sprzyjających rozwojowi przez
sztukę, w tym wychowania, kształcenia i terapii przez sztukę,
e. działalność edukacyjna,
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f. inicjowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego
i kulturalnego,
g. kreowanie idei kultury jako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz
edukacji obywatelskiej,
h. działania na rzecz tolerancji i dialogu z grupami mniejszości narodowych,
kulturowych i innych,
i. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
międzynarodowej, szczególnie w sferze działalności artystycznej i kulturalnej,
j. prowadzenie działalności artystycznej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie
inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach artystyczno-kulturalnych, w
tym animacja kultury szczególnie w małych miejscowościach,
k. tworzenie, dokumentacja i prezentacja sztuki najnowszej we wszystkich jej
przejawach i aspektach,
l. aktywna ochrona materialnych i niematerialnych dóbr kultury i tradycji, w tym
prowadzenie prac konserwatorskich.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. gromadzenie i wymianę informacji o zjawiskach kulturowych,
b. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności
poprzez organizację m.in. wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
c. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów i prelekcji,
d. organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności
wystaw, koncertów, happeningów, pokazów, festiwali, spotkań ludzi kultury oraz
innych imprez,
e. wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze,
f. prowadzenie klubów dyskusyjnych i kina studyjnego,
g. prowadzenie działalności wydawniczej,
h. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
szczególnie zajęć literackich, plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych,
oraz rękodzieła artystycznego i ludowego,
i. samokształcenie członków Stowarzyszenia,
j. podejmowanie inicjatyw wspierających twórczość artystów,
k. fundowanie stypendiów,
l. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
§8
1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy
społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§9
Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w
zakresie (wg PKD):
a. 58.11.Z Wydawanie książek
b. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
c. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
d. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
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73.11.Z Działalność agencji reklamowych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
j. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
k. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
l. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
e.
f.
g.
h.
i.

ART. III. CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 11
Członkostwo w Stowarzyszeniu może być:
a. zwyczajne,
b. wspierające,
c. honorowe.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba
fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest
pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec nie mający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie
uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, podjętej większością
kwalifikowaną 2/3 głosów przez Zarząd Stowarzyszenia.
W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo
w terminie 2 tygodni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do
Walnego Zebranie Członków. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. bierne i czynne w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w inicjatywach i przedsięwzięciach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, w
tym nieodpłatnego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia polegającego na
wykonaniu na rzecz Stowarzyszenia prac społecznych w wymiarze co najmniej
8 godzin rocznie, z zastrzeżeniem możliwości zamiany nieodpłatnego
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świadczenia na ekwiwalent pieniężny, wyliczany w oparciu o stawkę
godzinową ustaloną przez Walne Zebranie Członków,
b. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. wpłacenia wpisowego w kwocie wynikającej z uchwały Walnego Zebrania
Członków oraz regularnego opłacania składek i innych świadczeń, w kwotach
i terminach ustalonych przez Walne Zebranie Członków.
§ 13
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna,
która deklaruje i świadczy pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną
w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie
uchwały o przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia, podjętej
większością kwalifikowaną 2/3 głosów przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wsparcia działalności Stowarzyszenia uzgadniana jest przez
członka wspierającego z Zarządem poprzez przyjęcie przez Zarząd złożonej przez
członka deklaracji lub zawarcie porozumienia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym,
z wyłączeniem biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Przysługuje im
również prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych lub
uzgodnionych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.

1.
2.
3.

4.

§ 14
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Członków, na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, z
wyłączeniem biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Przysługuje im również
prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebranie Członków.
Członkowie honorowi mają obowiązek udziału w działalności Stowarzyszenia
i realizacji jego celów oraz przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacenia wpisowego i składek
członkowskich.

§ 15
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi,
b. skreślenia z listy członków na podstawie podjętej większością kwalifikowaną
2/3 głosów uchwały Zarządu z powodu:
i) działalności niezgodnej z przepisami prawa lub sprzecznej ze Statutem albo
uchwałami władz Stowarzyszenia,
lub notorycznego nieuczestniczenia
ii) nieusprawiedliwionego, częstego
w pracach Stowarzyszania,
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iii) nieusprawiedliwionego zalegania z wpłatą wpisowego lub opłatą składek
członkowskich oraz innych zobowiązań przez 3 okresy składkowe,
c. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
e. pozbawienia członkostwa honorowego, na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie dwóch tygodni
od jej otrzymania. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna

ART. IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Zarząd,
b. Komisja Rewizyjna,
c. Walne Zebranie Członków.

§ 17
1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia jest wspólna i trwa 3 lata.
2. Mandat członka wybieralnych władz Stowarzyszenia wygasa najpóźniej z dniem
odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego roczne
sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za ostatni pełny rok kalendarzowy
pełnienia tej funkcji.
3. W przypadku rezygnacji, odwołania bądź śmierci członka wybieralnych władz
Stowarzyszenia skład organu jest uzupełniany o nowego członka wybranego
i powołanego zgodnie z postanowieniami, odpowiednio § 22 Statutu lub
§ 27 Statutu.

ART. IV.1 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. ustalanie liczby członków Zarządu,
e. ustalenie czy członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje wynagrodzenie i jego
wysokości, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w § 22 ust. 4 statutu.
f. zatwierdzanie rocznego budżetu Stowarzyszenia,
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g. ustalanie dla członków zwyczajnych wpisowego, składek członkowskich oraz
wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz ich wysokości
i terminów ich spełnienia,
h. nadawanie i pozbawianie tytuły honorowego członka,
i. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
j. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
k. udzielanie członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
l. udzielnie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej,
m. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w sprawach w których postanowienia
statutu przewidują procedurę odwoławczą,
n. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady,
niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
o. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

§ 19
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Udział z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków przysługuje wszystkim
członkom zwyczajnym Stowarzyszenia. Każdemu członkowi zwyczajnemu
przysługuje jeden głos.
Członek zwyczajny może być reprezentowany podczas Walnego Zebrania
Członków przez upoważnionego na piśmie pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno
zostać przedłożone przed rozpoczęciem zebrania.
Walne Zebrania Członków odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub
Kędzierzynie-Koźlu, w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zebraniu.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym
odbycie zebrania w terminie sześciu miesięcy po upływie roku każdego roku
kalendarzowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
winno być rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań oraz udzielenie
absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonywania przez nich
obowiązków w minionym roku kalendarzowym.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
We wniosku lub żądaniu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.
Walne Zebranie Członków zwołuje się przez wysłanie na co najmniej 14 dni przed
terminem zebrania do członków zwyczajnych zaproszenia na piśmie. Zaproszenie
przesyłane jest pocztą elektroniczną, pod warunkiem wyrażenia przez członka
Stowarzyszenia zgody na taki sposób zawiadomienia, na podany w deklaracji
członkowskiej adres poczty elektronicznej lub listem poleconym na podany w
deklaracji adres korespondencyjny. Stowarzyszenie nie ponosi skutków
ewentualnego niedoręczenia zaproszenia, wynikającego z faktu zmiany adresu, o
którym członek Stowarzyszenia nie powiadomił Zarządu.
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9. W zaproszeniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy określić dzień,
godzinę i miejsce zebrania oraz porządek obrad.
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane na wniosek lub żądanie,
o których mowa w ustępie 6 powyżej, winno zostać zwołane przez Zarząd
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
11. Walne Zebranie Członków może odbyć się bez formalnego zwołania
i powziąć uchwały, jeżeli w zebraniu będą uczestniczyli wszyscy członkowie
zwyczajni Stowarzyszenia i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do odbycia
zebrania lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
12. Walne Zebranie Członków otwiera prezes lub wiceprezes Zarządu, a prowadzi
przewodniczący, który jest wybierany na podstawie propozycji jednego
z członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Przewodniczący zebrania ma obowiązek
dopilnować, aby uczestniczący w nim członkowie Stowarzyszenia wpisali się na
listę obecności. Lista obecności musi zawierać:
a. imię i nazwisko (firma) i adres (siedziba) członka,
b. informację o pełnomocniku reprezentującym członka,
c. status członka i informacje dotyczące jego prawa do głosowania.

§ 20
1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Do
dokonania głosowania wzywa przewodniczący zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością oddanych
głosów, o ile postanowienia statutu nie przewidują surowszych wymogów.
3. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w sprawie
zmiany statutu Stowarzyszenia i jego rozwiązania, jeżeli w zebraniu uczestniczą
lub są reprezentowani członkowie zwyczajni stanowiący co najmniej 2/3 ogólnej
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwały w tych sprawach zapadają
większością kwalifikowaną trzech czwartych oddanych głosów.
§ 21
1. Walne Zebrania Członków są protokołowane.
2. Protokoły podpisuje przewodniczący zebrania i osoba sporządzająca protokół. Do
protokołu należy załączyć listę obecności członków biorących udział w Walnym
Zebraniu Członków wraz z udzielonymi pełnomocnictwami, jeżeli członek
zwyczajny był reprezentowany przez upoważnionego pełnomocnika.
3. Protokoły są przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia.
ART. IV.2 KOMISJA REWIZYJNA
§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem sprawującym nadzór i kontrolę nad
działalnością Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków powołuje w skład Komisji Rewizyjnej 3 członków,
którzy ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością oddanych głosów. W przypadku zgłoszenia większej liczby
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kandydatów od liczby członków Komisji Rewizyjnej za wybranych uznaje się
kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów „za”. W przypadku
równości głosów przeprowadza się kolejne tury głosowania aż do uzyskania przez
jednego z kandydatów większej liczby głosów „za” niż pozostali kandydaci.
4. W skład Komisji Rewizyjnej mogą zostać powołane osoby, które:
a. nie są członkami Zarządu Stowarzyszenia ani nie pozostają z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie były skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości
nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).
§ 23
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b. ocena rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
c. składanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków:
• rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
• sprawozdania z oceny rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
i wykonywania obowiązków przez członków Zarządu,
• wniosku o udzielanie lub nieudzielanie absolutorium członkom Zarządowi;
d. składanie wniosku o odwołanie członka Zarządu wraz z uzasadnieniem;
e. żądanie zwołania Walnego Zebrania Członków.
§ 24
W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie
dokumenty i księgi Stowarzyszenia, przeprowadzać kontrole i audity oraz żądać od
Zarządu i pracowników Stowarzyszenia wyjaśnień i sprawozdań.

1.
2.
3.

4.

§ 25
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub
Kędzierzynie-Koźlu nie rzadziej niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący, poza pierwszym posiedzeniem, które
zwołuje prezes Zarządu.
Posiedzenia Komisji zwołuje się przez wysłanie pisemnych zawiadomień, na co
najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie przesyłane jest
pocztą elektroniczną na podany w oświadczeniu członka Komisji adres poczty
elektronicznej lub listem poleconym na podany adres korespondencyjny, jeżeli
członek Komisji nie wyraził zgody na przesyłanie zawiadomienia pocztą
elektroniczną. W zawiadomieniu należy określić dzień, godzinę i miejsce
posiedzenia oraz porządek obrad.
Posiedzenie
Komisji
może
odbyć
się
bez
formalnego
zwołania
i powziąć uchwały, jeżeli w posiedzeniu wezmą udział wszyscy członkowie
Komisji i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub
wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
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5. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez sekretarza Komisji i podpisywane
przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
§ 26
1. Komisja podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej
dwóch jej członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieniu o
posiedzeniu. Członkowie Komisji mogą również brać udział w podejmowaniu
uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady lub
przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, z wyłączeniem
uchwał podejmowanych w sprawach osobowych, pod warunkiem, że zostali
wcześniej powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Uchwały Komisji są podejmowane w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą
większością głosów.

ART. IV.3 ZARZĄD
§ 27
1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
prowadzenia jego spraw i reprezentowania Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 3-16 członków, z grona których w momencie powołania Walne
Zebranie Członków wskazuje prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Liczebność
Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie Zarządu są wybierani w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
oddanych głosów. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów od
ustalonej liczby członków Zarządu za wybranych uznaje się kandydatów, którzy
uzyskali kolejno największą liczbę głosów „za”. W przypadku równości głosów
przeprowadza się kolejne tury głosowania aż do uzyskania przez jednego
z kandydatów większej liczby głosów „za” niż pozostali kandydaci.
4. Prezes zarządu organizuje pracę Zarządu i zapewnia prowadzenie dokumentacji
Stowarzyszenia, w tym protokołowanie posiedzeń Zarządu.

1.
2.

3.

4.

§ 28
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes przez wysłanie pisemnych zawiadomień, na
co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie przesyłane jest
pocztą elektroniczną na podany przez członka Zarządu w oświadczeniu adres
poczty elektronicznej lub listem poleconym na podany adres korespondencyjny,
jeżeli członek Zarządu nie wyraził zgody na przesyłanie zawiadomienia pocztą
elektroniczną. W zawiadomieniu należy określić dzień, godzinę i miejsce
posiedzenia oraz porządek obrad.
Posiedzenie
Zarządu
może
odbyć
się
bez
formalnego
zwołania
i powziąć uchwały, jeżeli w posiedzeniu wezmą udział wszyscy członkowie
Zarządu i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub
wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisywane przez wszystkich obecnych
na posiedzeniu członków Zarządu.
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§ 29
1. Zarząd jest uprawniony do podejmowania uchwał, jeżeli w posiedzeniu
uczestniczy co najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy członkowie zostali
prawidłowo zawiadomieniu o posiedzeniu.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą
większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie przewidują surowszych
wymogów, z zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu winni dążyć do osiągnięcia
jednomyślności we wszystkich kwestiach, w których Zarząd podejmuje decyzje.
§ 30
Wszyscy członkowie Zarządu mają prawo do działania w imieniu Stowarzyszenia,
przy czym do podpisywania i składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań
i rozporządzania prawami w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są:
a. prezes Zarządu samodzielnie,
b. łącznie 2 członków zarządu, z zastrzeżeniem, że jednym z nich jest wiceprezes lub
skarbnik Zarządu.

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA
§ 31
1. Źródłami dochodów Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie i inne świadczenia członków Stowarzyszenia,
b. darowizny, zapisy i spadki,
c. dotacje i subwencje,
d. środki pochodzące z ofiarności publicznej.
2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
§ 32
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być
przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni wpłacają wpisowe w ciągu 2 tygodni od
otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia, natomiast
składkę członkowską opłacają począwszy od następnego okresu składkowego.
§ 33
W ramach prowadzenia gospodarki finansowej i spraw majątkowych Stowarzyszenia
zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz
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 Stowarzyszenia, członków jego
władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu Stowarzyszenia, określonego w § 6 Statutu,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy
oraz osoby im bliskie.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji, przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz powołuje
likwidatora lub Komisję Likwidacyjną.

Zenon Maślona
Prezes Zarządu
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