STATUT
STOWARZYSZENIA HIGHLANDER COMBAT
ACADEMY
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie Highlander Combat Academy, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 855
z późn. zm.) Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas
nieokreślony.
§4
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Na mocy uchwały Zarządu może zostać
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§5
1. Stowarzyszenie może reprezentować interesy swoich członków wobec organów władzy
publicznej.
2. Stowarzyszenie w zakresie swojej działalności ma prawo wypowiadać się w sprawach
publicznych.
§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz
powoływać oddziały.
§7
1. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Highlander Combat Academy.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem HCA.
3. Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, odznaki i znaków organizacyjnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe oraz przyznawać
je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym
dla Stowarzyszenia lub przyczyniającym się do realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8
Celami Stowarzyszenia są:
1) Działanie na rzecz rozwoju sportu i aktywnego stylu życia.
2) Promocja i upowszechnianie wiedzy nt. sportu, w szczególności sztuk walki,
3) Propagowanie wartości i tradycji narodowych oraz europejskich poprzez sport.
4) Rozwój i aktywizacja społeczeństwa poprzez aktywność fizyczną, w szczególności
sztuki walki.
5) Tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do rozwoju zdrowia fizycznego
i
psychicznego dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.
6) Działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób
starszych.
7) Wspieranie działań naukowych i badawczych rozwijających sport wyczynowy
i powszechny oraz zdrowy tryb życia.
§9
Cele określone w § 8 Statutu realizuje się poprzez:
1) Organizację konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów o tematyce sportowej,
edukacji prozdrowotnej społeczeństwa oraz edukacji powszechnej.
2) Prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie sportu, zdrowego stylu życia i rozwoju
aktywności fizycznej.
3) Organizację spotkań, prelekcji, wystaw i imprez o charakterze kulturalno-sportowym.
4) Prowadzenie i tworzenie aktywnych form wypoczynku, imprez kulturalnych oraz
sportowych, w tym organizowanie zawodów sportowych.
5) Uczestnictwo w lokalnych, krajowych i międzynarodowych konferencjach,
szkoleniach, zawodach i innych spotkaniach o tematyce zbieżnej z celami
Stowarzyszenia.
6) Udzielanie pomocy psychologicznej, w szczególności dzieciom, młodzieży
i sportowcom, w celu prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego.
7) Prowadzenie badań naukowych w celu tworzenia nowych projektów edukacji
sportowej i optymalizacji procesów treningowych oraz edukacji powszechnej.
8) Fundowanie stypendiów młodym, zdolnym sportowcom.
9) Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych
dotyczących celów statutowych Stowarzyszenia.
10) Udział w inicjatywach realizowanych przez inne organizacje pozarządowe oraz
jednostki administracji państwowej mające cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.
11) Udział w inicjatywach realizowanych przez inne podmioty zagraniczne
i międzynarodowe mające cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.
12) Współpracę z organizacjami władzy państwowej, samorządowej, kościołami,
organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
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§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1) obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony
praw publicznych, bez względu na płeć, wyznanie i przynależność do innych
organizacji, jeżeli akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia;
2) cudzoziemiec, zarówno mający, jak i niemający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na płeć, wyznanie, narodowość i
obywatelstwo, jeżeli akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są:
1) członkowie założyciele,
2) osoby, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, otrzymają
rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i zostaną przyjęte na
podstawie uchwały przyjętej przez Zarząd.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 30
dni od daty złożenia deklaracji. W ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały informuje
kandydatów o swojej decyzji, drogą pisemną lub elektroniczną.
Od uchwały odmownej Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków przysługuje
zainteresowanemu prawo pisemnego odwołania do Walnego Zgromadzenia
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie będzie rozpatrywane na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 13
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów w formie
uchwały. Uchwałę Zarząd podejmuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia
wniosku.

3. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający będący osobą prawną bierze udział w pracach Stowarzyszenia przez
swego pełnomocnika.
§ 14
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia podejmowanej na wniosek Zarządu.
2. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych, a ponadto są zwolnieni
z płacenia składek.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie;
4) zgłaszania wniosków w sprawie działań Stowarzyszenia;
5) korzystania ze wszystkich form pomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie.
§ 16
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2) uczestniczenia w walnych zebraniach Stowarzyszenia;
3) przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
4) regularnego opłacania składek.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej do
Zarządu;
2) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku rażącego działania na
szkodę Stowarzyszenia;
3) skreślenia z listy członków z powodu opóźnienia w opłaceniu składki przez okres
6 miesięcy (zgodnie z § 33 ust. 4);
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
5) utraty praw publicznych.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
Członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 19
Władze Stowarzyszenia wybierane są na kadencję 4-letnią.
§ 20
1. Wybór do władz Stowarzyszenia zapada zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z uwzględnieniem zapisów
§ 21 ust. 6). Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, jego śmierci lub wykluczenia
w trakcie kadencji, pozostałym członkom organu przysługuje prawo uzupełnienia składu
w drodze kooptacji do wysokości 2/3 liczebności składu.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy członków danej władzy, chyba że Statut stanowi inaczej.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§ 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo udziału z głosem decydującym na Walnym
Zgromadzeniu Członków.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków powiadamia
Zarząd co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
4. Zawiadomienie uważa się za skuteczne, jeśli jest przesłane drogą elektroniczną
(e-mailem) z potwierdzeniem zwrotnym lub zwykłym listem pocztowym.
5. Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków jest osobisty, osoby prawne biorą udział
poprzez swoich pełnomocników.
6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności:
1) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy plus jeden ogólnej
liczby uprawnionych członków, zwykłą większością głosów;
2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu nie wcześniej niż 30 minut
po pierwszym terminie – bez względu na liczbę osób obecnych i uprawnionych do
głosowania, zwykłą większością głosów.
7. Zapis § 21 ust. 6 pkt.2) nie dotyczy uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
8. Walne Zgromadzenie obraduje według przyjętego przez siebie porządku uchwał.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian;
2) ustalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia;

3) wybór i odwoływanie członków władz i władz Stowarzyszenia;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej;
5) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
6) rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych od uchwał Zarządu;
7) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady;
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
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§ 23
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia
jeden raz w roku w pierwszych sześciu miesiącach roku kalendarzowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:
1) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 3 miesięcy od
wpłynięcia wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
ZARZĄD
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§ 24
Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
Zarząd Stowarzyszenia, który składa się z 2 do 9 osób, wybiera ze swego grona Prezesa
i Wiceprezesów.
Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kadencja
Zarządu trwa 4 lata. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez członków założycieli
Stowarzyszenia.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
Zarząd działa zgodnie z uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§25

Do zakresu zadań Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
2) organizacja bieżącej działalności Stowarzyszenia;
3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
4) przygotowywanie sprawozdań rocznych z działalności Stowarzyszenia;
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego
i nieruchomego oraz innych decyzji finansowych;
7) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
8) uchwalanie regulaminów;

9) ustalanie zasad wynagradzania i podpisywanie umów z pracownikami
Stowarzyszenia.
§ 26
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
2. Zarząd podejmuje uchwały większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
składu osobowego Zarządu, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
3. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział członkom Komisji Rewizyjnej
w posiedzeniach Zarządu.
§ 27
Dla ważności wszystkich oświadczeń woli, również w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu,
w tym Wiceprezesa lub Prezesa Zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA
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§ 28
Komisja Rewizyjna wybierana przez Walne Zgromadzenie składa się z trzech osób,
w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji przez
Członków Komisji. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej jest powoływany przez członków
założycieli Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia sprawującą kontrolę nad jego
działalnością.
Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od Zarządu i nie podlega w zakresie
swoich czynności kontrolnych Zarządowi.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji. Uchwały Komisji
Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2 jej
Członków, w tym Przewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społeczne i nie otrzymuje z tego
tytułu wynagrodzenia.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pracownikiem etatowym Stowarzyszenia.
Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej jeden raz w roku.

§ 29
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z przepisami
prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;
2) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków oceny działalności Zarządu oraz
przedstawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków;
4) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku niezwołania go przez
Zarząd w terminach przewidzianych przez Statut;

5) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków corocznego sprawozdania ze
swojej działalności;
6) delegowanie, w razie uznania takiej konieczności, Członków Komisji Rewizyjnej do
uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 30
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
§ 31
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) wpływy ze zbiórek,
3) darowizny i zapisy,
4) dotacje rządowe i samorządowe,
5) inne wpływy,
6) działalności gospodarczej,
7) subwencje, granty, kontrakty i środki z funduszy publicznych i niepublicznych,
8) wpływy z programów celowych,
9) nawiązki sądowe,
10) środki uzyskane z aukcji,
11) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
12) dotacje otrzymane z zagranicy,
13) dochody z odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
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§ 32
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
Działalność gospodarcza prowadzona jest w następujących zakresach:
1) prowadzenie szkoleń i warsztatów;
2) prowadzenie badań i ewaluacji;
3) organizacja spotkań i konferencji.
Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie
określa Zarząd w drodze uchwały.
Wszystkie zyski z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej muszą
być przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej.

§ 33
1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków w formie
uchwały. Wysokość pierwszej składki członkowskiej ustalają członkowie założyciele.

2. Składki roczne powinny być opłacane do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczą.
3. Nowo przyjęci członkowie uiszczają pierwszą składkę do końca miesiąca następującego
po miesiącu, w którym zapadła uchwała o ich przyjęciu, w wysokości stanowiącej kwotę
proporcjonalną w stosunku do składki rocznej, obliczoną jako 1/12 składki rocznej za
każdy miesiąc, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto
uchwałę o przyjęciu członka.
4. W przypadku zalegania z zapłatą składki ponad 6 miesięcy Zarząd może podjąć uchwałę
o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA
§ 34
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
2. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za
pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału.
§ 35
Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału
powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 7 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 36
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 37
1. Władze Oddziału Stowarzyszenia wybierane są na kadencję 4-letnią.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
3. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU
§ 38
1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków
Oddziału. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako
sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków
o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się
zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego
Zebrania Członków Oddziału.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
3) na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału
Stowarzyszenia
4. Walne Zgromadzenie Oddziału obraduje według przyjętego przez siebie porządku uchwał.
§ 39
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy w szczególności:
1) ustalanie kierunków rozwoju Oddziału Stowarzyszenia;
2) wybór i odwoływanie członków władz i władz Oddziału Stowarzyszenia;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji
Rewizyjnej Oddziału;
4) udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej
Oddziału;
5) rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych od uchwał Zarządu Oddziału;
6) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady;
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.
ZARZĄD ODDZIAŁU

1.
2.

3.
4.
5.

§ 40
Organem wykonawczym Oddziału Stowarzyszenia jest Zarząd Oddziału.
Zarząd Oddziału składa się z 2 do 9 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wybiera się prezesa. Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Oddziału
w głosowaniu tajnym. Pierwszy Zarząd Oddziału jest powoływany przez członków
założycieli Oddziału Stowarzyszenia.
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału i reprezentuje go na zewnątrz.
Zarząd Oddziału działa zgodnie z uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie
Członków Oddziału.
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na trzy miesiące.
§ 41

Do zakresu zadań Zarządu Oddziału należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału;
2) organizacja bieżącej działalności Oddziału Stowarzyszenia;
3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału;
4) przygotowywanie sprawozdań rocznych z działalności Oddziału Stowarzyszenia;

5)
6)
7)
8)

przyjmowanie nowych członków Oddziału Stowarzyszenia;
uchwalanie regulaminów;
zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału;
składanie sprawozdań rocznych z działalności Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.
KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 42
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału
Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego
wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
§ 43
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
2) ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności
Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
4) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi
Oddziału,
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych członków Zarządu
Oddziału w razie jego bezczynności,
6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddział
7) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału
Stowarzyszenia
§ 44
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział
działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem
Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
3. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie
Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji
Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału
Stowarzyszenia.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 45

1. Uchwalenie zmian Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy plus jeden członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie zmian Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem
Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Do zawiadomienia
określonego w § 21 ust. 3 i 4 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych
w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

Niniejszy Statut Stowarzyszenia został podjęty i zatwierdzony przez Członków Założycieli
podczas zebrania założycielskiego uchwałą nr 2 z dnia
……………………………………………………...

