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STATUT 
 

EUROPEJSKIEGO  STOWARZYSZENIA  
MIŁOŚNIKÓW  NAUKI  I  KULTURY 

PROGRESSIO 
 
 

ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 
Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz ustawy znowelizowanej z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 20 – 21 i 33, zwana 
ustawą o pożytku oraz ustawy z dn. 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146), art. 23. 
2. Niniejszy stanowi podstawę działalności Europejskiego Stowarzyszenia Miłośników Nauki i   
    KulturyPROGRESSIO, w skrócie ESMNiK PROGRESSIO, zwanego dalej Stowarzyszeniem.  
3. Geneza powstania Stowarzyszenia związana z organizacją na Uniwersytecie Wrocławskim  
    międzynarodowej konferencji polsko – niemieckiej ,,Europejczyku, dokąd zmierzasz”. 
 

§ 2. 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się we Wrocławiu. 
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju. 
4. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – Koła Terenowe Stowarzyszenia na  
     terenie kraju i poza jego granicami. 

§ 3. 
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

 
§ 4. 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
 

§ 5. 
1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o pokrewnych celach działalności. 
2. Stowarzyszenie ma prawo należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań  
    wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

       3. Stowarzyszenie może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 
       4. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, społeczno – kulturalną, zarejestrowaną sądownie                  
           i posiadającą osobowość prawną. 
 

§ 6. 
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków. 
2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 
3. Stowarzyszenie przeznacza cały dochód (nadwyżki przychodów nad kosztami) na działalność statutową    
    (działalność pożytku publicznego). 

§ 7. 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 

 
§ 8. 

Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majtkiem 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 

http://poradnik.ngo.pl/files/poradnik.ngo.pl/public/akty_prawne/ustawa_opp.pdf
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bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej 
"osobami bliskimi". 

§ 9. 
Stowarzyszenie  nie przekazuje 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. 

 
§ 10. 

Stowarzyszenie nie wykorzystuje 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. 

§ 11. 
Stowarzyszenie nie dokonuje 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 II 
 

CELE  I  SPOSOBY  DZIAŁANIA 
 

§ 12. 
Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Skupienie w szeregach Stowarzyszenia ludzi nauki, kultury, propagatorów działań na rzecz ochrony  
    środowiska, zdrowia, zabytków historycznych, muzeów, poszanowania godności pracy i wspierania  
    talentów. 
2. Integrowanie i upowszechnienie różnych form aktywności społecznej w zakresie kultury we wszystkich   
     jej postaciach i w różnych środowiskach. 
3. Promocja kultury regionu i kształtowanie postaw patriotycznych. 
4. Wszechstronna działalność w kierunku rozwoju edukacji i oświaty zdrowotnej, kształtowanie postaw  
    obywatelskich oraz integracji europejskiej ogółu społeczeństwa, uczenie odpowiedzialności za zdrowie  
    własne i swoich najbliższych, popularyzacja i utrwalanie świadomości ekologicznej. 
5. Popularyzacja wśród społeczeństwa idei aktywnego wypoczynku realizowanego poprzez kontakt z  
    przyrodą i sportem. 
6. Udzielanie w miarę możliwości członkom i sympatykom stowarzyszenia pomocy materialnej i finansowej  
    na czas utraty pracy, trudnej sytuacji życiowej albo też przyznawanie stypendiów. 
7. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami rządowymi  i organizacjami społecznymi  
    w celu rozwoju społeczności naszego regionu. 
8. Prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń. 
9. Wspomaganie działań w zakresie technologii informacyjnej społeczeństwa. 
10. Doskonalenie programów i metod powszechnego kształcenia informatycznego. 
11. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową,   
      rekreacyjną i towarzyską. 
12. Niesienie pomocy dobroczynnej, charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz    
      przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
 
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez następujące działania: 
1. Ustala programy, określa niezbędne środki rzeczowe i finansowe, zapewniające realizację poszczególnych 

zadań programu oraz podejmuje działania w celu pozyskania środków materialnych i finansowych. 
2.  Powołuje odpowiednie zespoły członków Stowarzyszenia, współdziałające z osobami prawnymi  
    i fizycznymi na rzecz integracji kulturalnej z organizacjami krajowymi i unijnymi. 
3.  Popularyzuje na szerokim forum przyjęte zadania społeczno-naukowych poprzez organizacje: 

sympozjów, otwartych spotkań, plenerów, warsztatów, koncertów, wernisaży itp. 
4.  Wspiera organizacyjnie i finansowo inicjatywy twórcze własnych członków Stowarzyszenia przez 

organizację wystaw, konkursów, wernisaży, aukcji, warsztatów, plenerów itp. oraz prowadzi wymianę z 
innymi placówkami w kraju i poza nim. 
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5.  Prowadzi działalność wydawniczą, upowszechniając idee integracji społeczno-kulturalnej, popularyzując 
programy Stowarzyszenia, promując dokonania w tym zakresie i sukcesy artystyczne, szczególnie 
młodzieży i osób niepełnosprawnych. 

6.  Prowadzi badania nad ulepszeniem i rozwojem edukacyjnych narzędzi informatycznych oraz 
podnoszeniem poziomu kultury dydaktycznej. 

7.  Prowadzi działalność szkoleniową w zakresie nauki, kultury, sportu i rekreacji oraz technologii 
informacyjnej. 

8.  Współdziała z masmediami krajowymi i zagranicznymi celem wymiany doświadczeń w dziedzinie 
integracji kulturalnej i kształtowania postaw obywatelskich. 

9.  Pośredniczy w wymianie kulturalnej młodych talentów na forum kultury europejskiej w ramach działań 
organizacji pozarządowych. 

10. Organizuje: nabywanie, sprzedaż, wypożyczanie prac swoich członków i promowanych środowisk. 
11. Podejmuje inne przedsięwzięcia w ramach działalności statutowej, które okażą się właściwe dla rozwoju 

szeroko pojętej integracji społeczno - kulturalnej różnych środowisk zawodowych i społecznych. 
12. Zabiega o pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych. 
13. Organizuje wypoczynek połączony z nauką i sportem. 
14. Wspiera inicjatywy społeczne mające na celu promowanie zdrowego stylu życia. 
15. Tworzy i rozwija placówki nauczania, wychowania i placówki opiekuńcze. 
16. Organizuje wyjazdy naukowe i studialne, praktyki krajowe i zagraniczne. 
17. Organizuje działania charytatywne w różnych postaciach. 
  

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA I NIEODPŁATNA  
 

§ 13. 
Opłatna działalność statutowa: 
1. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinach przyrodniczych i technicznych. 
2. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinach humanistycznych. 
3. Edukacja. 
4. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia. 
5. Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego. 
6. Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
7. Opieka wychowawcza i społeczna. 
8. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
9. Działalność związana z kulturą rekreacyjną i sportem. 
10.Działalność muzeów i ochrona zabytków. 
11.Organizacje i zespoły eksterytorialne 
 
Nieodpłatna działalność statutowa: 
1. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinach przyrodniczych i technicznych. 
2. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinach humanistycznych. 
3. Edukacja. 
4. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia. 
5. Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego. 
6. Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
7. Opieka wychowawcza i społeczna. 
8. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
9. Działalność związana z kulturą rekreacyjną i sportem. 
10.Działalność muzeów i ochrona zabytków. 
11.Organizacje i zespoły eksterytorialne 
 

ROZDZIAŁ III 
 

CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 14. 
Członkowie Stowarzyszenia, dzielą się na: 

- zwyczajnych 
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- wspierających /współpracujących/  
- honorowych 

 
§ 15. 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba pełnoletnia, także cudzoziemiec, mająca 
według prawa polskiego pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, 
akceptująca cele Stowarzyszenia określone w niniejszym statucie, która złoży pisemną deklarację i zostanie 
przyjęta przez właściwy Zarząd na podstawie poręczenia osoby wprowadzającej. 
 

§ 16. 
1. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Polski, mogą zostać członkami   
    Stowarzyszenia spełniając wymogi § 11. 
2. Cudzoziemcy, nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, mogą zostać członkami Stowarzyszenia, jeśli  
    przewidują to przepisy kraju ich obywatelstwa, jeśli spełniają wymogi § 11. 
3. Założyciele Stowarzyszenia po zarejestrowaniu stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. 
 

§ 17. 
Członkowie zwyczajni mają prawo na równych zasadach: 
1. Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, 
2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 
3. Mieć prawo wglądu w dokumenty Stowarzyszenia.. 
 

§ 18. 
Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia, 
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regulaminów 

wewnętrznych, 
3. Godnie reprezentować Stowarzyszenie. 
4. Regularnie opłacać składkę członkowską w ustalonej przez Walne Zebranie Członków wysokości. 

 
§ 19. 

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek: 
- dobrowolnego wystąpienia, 
- skreślenia, 
- wykluczenia. 

§ 20. 
Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia osobie, której dotychczasowa 
działalność nie daje gwarancji działania zgodnego ze statutem, bądź mogłaby zagrozić 
lub przynieść szkodę publiczną wizerunkowi Stowarzyszenia. 
 

§ 21. 
Oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, członek składa na piśmie do Zarządu. 

 
§ 22. 

Zarząd może skreślić członka z listy Stowarzyszenia lub Zarządu, w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków członkowskich, tzn. nie płacenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy mimo 
pisemnego upomnienia oraz nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia. 

 
§ 23. 

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, bądź 
popełnienia czynu niezgodnego z prawem.  

2. Uchwałę o wykluczeniu z każdego rodzaju członkostwa ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd 
większością głosów. 

3. Od uchwały o wykluczeniu i skreśleniu przysługuje członkowi Stowarzyszenia prawo do odwołania się 
w terminie 30 dni do najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 
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4. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, od ukarania karą wykluczenia lub skreślenia z listy Członków 
Stowarzyszenia zawieszony jest w prawach i obowiązkach członka.  (zawieszony; nie może podejmować 
działań w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia ani we własnym imieniu na korzyść Stowarzyszenia. 
Składki w tym czasie musi opłacać regularnie). 

§ 24. 
Od decyzji podjętej przez Walne Zebranie Członkowi nie przysługuje prawo odwołania. 

 
§ 25. 

1.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, popierająca działalność        
     Stowarzyszenia po złożeniu zaakceptowanej przez Zarząd deklaracji członkowskiej i zadeklarowaniu  
     świadczenia finansowego lub materialnego na rzecz Stowarzyszenia, bez obowiązku opłacania składek. 
2.  Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia przez osobę będąca  
     członkiem Stowarzyszenia. 

§ 26. 
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 
§ 27. 

Członkowie wspierający mają prawo do: 
- brania udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z głosem doradczym,  
- zgłaszania uwag do Zarządu i wniosków dotyczących działalności w pracach Stowarzyszenia, 
- czynnego udziału przez swoich przedstawicieli w pracach Stowarzyszenia. 
 

§ 28. 
Członkowie wspierający są zobowiązani do: 

1. Propagowania celów statutowych Stowarzyszenia. 
2. Przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia i aktów prawnych. 
3. Terminowego wywiązywania się z przyjętych zobowiązań. 
 

§ 29. 
1. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne, które zasłużyły się w sposób szczególny dla  
    Stowarzyszenia, osobistości życia kulturalnego, naukowego, politycznego, ogólnie szanowane osoby,   
    mające szczególny związek z działalnością Stowarzyszenia. 
2. Upoważnionym do wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego członka jest Zarząd  
    Stowarzyszenia. 
3. Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego, bez obowiązku opłacania składek  
     członkowskich. 

§ 30. 
Członkowie honorowi mają prawo brania udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia z głosem 
doradczym, natomiast zwolnieni są z obowiązku opłacania składek. 
 

§ 31. 
Członkowie opłacają składki roczne, ustalone na każdy rok kalendarzowy decyzją Walnego Zebrania. 
Składki opłacane są jednorazowo. Na wniosek członka może być składka rozłożona na dwie raty. 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

WŁADZE  STOWARZYSZENIA 
 

§ 32. 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków /Delegatów/ Stowarzyszenia. 
2. Zarząd Stowarzyszenia. 
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

§ 33. 
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 
2. Członkowie wszystkich władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo. 
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§ 34. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków /Delegatów/ Stowarzyszenia.  
2. Walne Zebrania Członków /Delegatów/ są zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów  

w przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób. 
4. Delegaci Wybierani są w stosunku 1 delegat na 5 członków. 
5. Kadencja delegatów trwa 4 lata. 
 

§ 35. 
1. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków /Delegatów/ Zarząd Stowarzyszenia zwołuje się: 

- na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku, 
- na wniosek głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
- na pisemny wniosek Zarządów co najmniej 3-ch Kół Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków /Delegatów/ zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 4-ch   
tygodni od dnia wniesienia wniosku lub powstania przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Wolnego 
Zgromadzenia. 

§ 36. 
O mającym się odbyć Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia pocztą elektroniczną 
Członków Stowarzyszenia w przypadku istnienia Kół Stowarzyszenia – Zarządy Kół przynajmniej na 14 dni 
przed terminem, z podaniem porządku dziennego obrad. 
 

§ 37. 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków /Delegatów/ należy: 
1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków /Delegatów/, uchwalenie porządku obrad 

Walnego Zebrania, 
2. Uchwalenie kierunków działania Stowarzyszenia,  
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia i  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

przynajmniej raz w roku (grudzień). 
4. Podjęcie uchwały o udzielaniu lub odmowie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na 

wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej i sposobu podziału jej między Zarząd Stowarzyszenia i 

Zarządy Kół Terenowych, 
7. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, 
8. Podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, 
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawach sporów między członkami a 

także uchwał o wykluczenie ze Stowarzyszenia, 
10. Uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia, 
11. Określenie w drodze uchwały wysokości stawki zysku odprowadzanej z poszczególnych Kół 

Terenowych na rzecz Zarządu Stowarzyszenia. 
12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. 
 

 § 38. 
1.  Walne Zebranie Członków /Delegatów/ jest prawomocne jeśli weźmie w nim udział: 

- nie mniej niż ½ Członków /Delegatów/ w pierwszym terminie, 
- po upływie 30 min, bez względu na liczbę Członków w drugim terminie. 

2.  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących: 
- zmiany statutu Stowarzyszenia, 
- rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ osób 

uprawnionych do głosowania.  
3.  Wybory Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym. 
4.  Uchwały władz wybieralnych wszystkich szczebli podejmowane są zwykłą większością głosów przy   
     obecności co najmniej połowy jej członków.  
5.  W przypadku ustąpienia członka wszystkich władz wybieralnych w czasie trwania kadencji, władzom   
     tym przysługuje prawo kooptacji w ilości nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.  
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§ 39. 

Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków mają: 
1. Z głosem decydującym Członkowie /Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Kół/. 
2. Z głosem doradczym: 

- członkowie ustępujących władz, 
- członkowie honorowi Stowarzyszenia, 
- członkowie wspierający Stowarzyszenie lub ich przedstawiciele, 
- zaproszeni goście. 

§ 40 
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-5 członków. 
2. Przy podejmowaniu uchwał w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos prezesa. 
 

§ 41. 
1. Zarząd Stowarzyszenia może wybierać spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika. 
2. Każdy członek zarządu składa oświadczenie o niekaralności. 
 

§ 42 
Do reprezentowania Stowarzyszenia z innymi podmiotami upoważniony jest prezes lub dwóch pozostałych 
członków Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 43. 
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
- kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 
- reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunkach z innymi podmiotami, 
- bieżące zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
- uchwalenie regulaminów Zarządu Stowarzyszenia, 
- powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów, 
- powoływanie Kół Terenowych i zatwierdzanie ich regulaminów  
- kształtowanie polityki wydawniczej, 
- zwoływanie co najmniej raz w roku i opracowywanie projektu porządku obrad Walnego Zebrania 

Członków /Delegatów/, 
- składanie raz w roku sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdań 

finansowych Zarządu Stowarzyszenia Walnemu Zgromadzeniu Członków /Delegatów/, 
- podejmowanie uchwał w sprawach spornych członków Stowarzyszenia, 
- wnioskowanie w sprawie nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia, 
- kierowanie sekretariatem Stowarzyszenia i powoływanie dyrektora biura, 
- nadzorowanie działalności Zarządu Kół Terenowych. 
 

§ 44. 
Zebranie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się nie rzadziej niż raz na sześć miesiący. 

 
§ 45. 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków, wśród których członkowie wybierają 
przewodniczącego. 

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zbiera się na swych posiedzeniach co najmniej raz na pół roku. 
3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwołuje jej przewodniczący. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

      - nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we  
        wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 
      - nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia    
        publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
      - mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub   
        wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze  
        przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 
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5. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z 
tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu. 

 
§ 46. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy: 
1. Koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnej Kół Terenowych. 
2. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia, a w szczególności 

kontroli działalności finansowej i wykonania budżetu. 
3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych. 
4. Składanie przynajmniej raz w roku na Walnym Zgromadzeniu Członków /Delegatów/ Stowarzyszenia 

sprawozdań ze swej działalności. 
5. Wnioskowanie w sprawie absolutorium ustępującego Zarządu Stowarzyszenia. 
6. Zatwierdzanie regulaminów Komisji Rewizyjnej Kół. 
 

§ 47. 
Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu 
Stowarzyszenia oraz Zarządu Kół Terenowych. 
 

ROZDZIAŁ V 
 

KOŁA  TERENOWE  STOWARZYSZENIA 
 

§ 48. 
1.  Koła Terenowe Stowarzyszenia na terenie naszego kraju jaki i poza jego granicami powstają na mocy   
     uchwały Zarządu Stowarzyszenia we Wrocławiu dla realizacji statutowej działalności w regionie. Koła      
     nie posiadają osobowości prawnej. 
2.  Koło Terenowe musi liczyć minimum dziesięciu członków Stowarzyszenia. 
3.  Teren działalności Koła oraz miejsce siedziby jego władz ustala Zarząd Stowarzyszenia.  
 

§ 49. 
1. Koła Terenowe powołane są na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek co najmniej 10 

członków Stowarzyszenia. 
2. Do czasu wyboru władz nowo powstającego Koła, kieruje nim tymczasowy przewodniczący powołany 

przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 

§ 50. 
Władzami Koła są: 
1. Walne Zebranie Członków Koła Terenowego. 
2. Zarząd Koła Terenowego. 
3. Komisja Rewizyjna Koła Terenowego. 

§ 51. 
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Koła. 
2. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne. 

 
§ 52. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje się: 
- na postawie uchwały Zarządu Koła, 
- na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła, 
- na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków Koła, 
- na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła w ciągu 15 dni od dnia wniesienia wniosku. 
3. O mającym się odbyć Walnym Zebraniu Członków Koła – Zarząd Koła zawiadamia pocztą 

elektroniczną Członków Koła. 
 

§ 53. 
1. Walne Zebranie Członków Koła Terenowego jest prawomocne, jeśli weźmie w nim udział: 
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– w pierwszym terminie – nie mniej niż 1/2 uprawnionych do głosowania, 
– w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. 

2. Uchwały zapadają  zwykłą większością głosów.  
3. Wybory władz Koła odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym. 

 
 

§ 54. 
Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków mają: 
1. z głosem decydującym członkowie Koła, 
2. z głosem doradczym: 
- członkowie ustępujących władz Koła, 
- członkowie władz Stowarzyszenia, 
- zaproszeni goście. 

§ 55. 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy: 
1. Uchwalenie kierunków pracy Koła. 
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła  

przynajmniej raz w roku. 
3. Podejmowanie uchwał w sprawach udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Koła. 
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła. 
5. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia 
 

§ 56. 
Zarząd Koła składa się z 5-7 osób, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i 
skarbnika. 

§ 57. 
Do kompetencji Zarządu Koła Terenowego należy: 
1. Realizowanie celów Stowarzyszenia  
2. Reprezentowanie Koła na zewnątrz. 
3. Przyjmowanie nowych członków i podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków. 

– Od uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu przysługuje Członkowi Koła Stowarzyszenia prawo do 
odwołania się w terminie 30 dni do najbliższego Walnego Zebrania Członków Koła. 

– Decyzja Walnego Zebrania Członków Koła w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków 
jest ostateczna. 

4. Pobieranie składek członkowskich. 
5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła. 
6. Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków, w tym sprawozdań finansowych 

przynajmniej raz w roku. 
7. Składanie raz w roku sprawozdań z działalności Zarządu Koła Zarządowi Stowarzyszenia, w tym 

sprawozdań finansowych. 
8. Odprowadzanie określonej w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków /Delegatów/ Stowarzyszenia 

stawki zysku na rzecz Zarządu Stowarzyszenia. 
 

 § 58. 
Posiedzenia Zarządu Koła Terenowego odbywają się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące. 

§ 59. 
1. Komisja Rewizyjna Koła Terenowego składa się z trzech członków i działa na podstawie regulaminu 
zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
      - nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,   
        we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 
      - nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia    
        publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
      - mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub   
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        wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze  
        przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 
3. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z 
tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu. 

 
 
 
 

§ 60. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy: 
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Koła, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, 

przynajmniej raz w roku. 
2. Składanie sprawozdań z kontroli pracy Zarządu Koła Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła i Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku. 
3. Występowanie w wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.   
4. Wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. 
 

§ 61. 
Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniu 
Zarządu Koła. 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 
 

§ 62. 
Majątek Stowarzyszenia powstaje: 
- ze składek członkowskich, 
- spadków, 
- darowizn, 
- dotacji, 
- wpływów z działalności gospodarczej, 
- z ofiarności publicznej. 

§ 63 
Umowy oraz wszelkie zobowiązania finansowe Stowarzyszenia podpisuje prezes lub dwóch 
pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia. 

 
§ 64. 

Wszelkie oświadczenia woli władz Stowarzyszenia, zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia 
wymagają dla swej ważności zgody Walnego Zebrania Członków /Delegatów/. 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

ZMIANY STATUTU I ROZWIAZNIE TOWARZYSTWA 
 

§ 65. 
Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków /Delegatów/ Stowarzyszenia powziętej 
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ upoważnionych do głosowania. 

 
§ 66. 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej 
większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej ½ uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie cele na jakie ma być przeznaczony majątek 
Stowarzyszenia. 

§ 67. 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia. 


