Statut Stowarzyszenia Krakowska Sieć Fantastyki

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Krakowska Sieć Fantastyki, zwane dalej
Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą miłośników fantastyki.
Art. 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz
niniejszego Statutu.
Art. 3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może, dla realizacji swoich celów, działać poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
Art. 4
1. Stowarzyszenie może używać odznak, logo i pieczęci na zasadach określonych w
przepisach szczegółowych.
2. Nazwa Stowarzyszenia, jego odznaki, logo i pieczęci są prawnie zastrzeżone.
ROZDZIAŁ II - CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Art. 5. Do celów Stowarzyszenia należy:
1. prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalnej związanej z promocją kultury,
literaturą, fantastyką i historią,
2. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz kultywowania tradycji,
3. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

4. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5. rozwój zainteresowań kulturalnych,
6. konstruktywna organizacja czasu wolnego,
7. propagowanie literatury, fantastyki i historii,
8. wspieranie wszelkich form aktywności związanej z fantastyką,
9. stwarzanie dogodnych warunków kontaktu z dziełami i twórcami kultury,
10. wspieranie czytelnictwa,
11. rozbudzanie zainteresowań osiągnięciami współczesnej nauki,
12. rozwijanie kontaktów i współpraca między środowiskami miłośników fantastyki w
Europie i na świecie,
13. inicjowanie i realizacja programów kulturalnych, przyczyniających się do wzrostu
zainteresowania działalnością społeczną wśród młodzieży.
Art. 6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizację imprez kulturalnych – konwentów, festiwali, performance, spotkań, prelekcji,
pokazów, wykładów, wyjazdów i gier, dyskusji, odczytów, wystaw, koncertów, seansów
filmowych, spotkań z pisarzami, filmowcami, tłumaczami, krytykami i wydawcami
zajmującymi się fantastyką, tak w formie jednostkowych imprez, konwentów i seminariów,
jak i imprez otwartych dla osób spoza Stowarzyszenia,
2. prowadzenie otwartych for dyskusyjnych,
3. wspieranie, w szczególności, organizacyjne, prawne i finansowe lokalnych grup
nieformalnych i organizacji pozarządowych,
4. działalność publikacyjną i wydawniczą, wystawienniczą i prasową,
5. współpracę z organami administracji publicznej, innymi instytucjami, podmiotami i
organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
6. podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla skupionej w
Stowarzyszeniu społeczności,
7. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
8. organizację konkursów związanych z fantastyką,
9. ułatwianie zbiorowego udziału członków Stowarzyszenia w konwentach i festiwalach
organizowanych w kraju i za granicą,

Art. 7. Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków, a do prowadzenia
swoich spraw może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Art. 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwykłych
2. Honorowych
3. Sympatyków
Art. 9
1. Członkiem Zwykłym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, która spełni warunki opisane w art. 12
ust. 1
2. Cudzoziemcy mogą być Członkami Zwykłymi Stowarzyszenia zgodnie z przepisami
obowiązującymi obywateli polskich.
3. Członkiem Zwykłym Stowarzyszenia może zostać małoletni powyżej 16 roku życia.
4. Osoba małoletnia poniżej 16 roku życia ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu
musi przedstawić dodatkowo pisemną zgodę jej przedstawiciela ustawowego złożoną w
obecności co najmniej jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia lub
fantastyki, zgodnie z zasadami określonymi przez art. 12. ust. 2.
6. Członkiem Sympatykiem może zostać osoba fizyczna, wspierająca cele Stowarzyszenia na
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
7. Zasady współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem, a Członkiem Sympatykiem określa
zawarta między nimi umowa oraz wytyczne Statutu Stowarzyszenia.
Art. 10
1. Członek Zwykły Stowarzyszenia ma prawo:
a. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków
b. uczestniczyć czynnie i biernie w wyborach do organów Stowarzyszenia na zasadach
określonych w niniejszym statucie, prawo to nie przysługuje Członkom Sympatykom.

c. wypowiadać się, wyrażać opinie oraz wnosić uwagi do wszystkich organów Stowarzyszenia
na wszystkie tematy dotyczące jego działalności i żądać informacji o sposobie ich załatwienia
d. korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi
regulaminami,
e. korzystać z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami,
f. nosić odznaczenia nadawane przez Stowarzyszenie.
2. Członek Sympatyk i Członek Honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia
na prawach Członka Zwykłego.
3. /skreślono/
4. Członek Sympatyk nie posiada aktywnego ani biernego prawa wyborczego.
5. Członek Honorowy ma te same prawa, co Członek Zwykły.
Art. 11
1. Członek Zwykły Stowarzyszenia zobowiązany jest:
a. przestrzegać przepisów statutu, uchwał władz oraz wewnętrznych regulaminów
Stowarzyszenia,
b. terminowo uiszczać obowiązujące go składki członkowskie oraz wypełniać inne
zobowiązania wobec Stowarzyszenia,
c. wywiązywać się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń,
d. otaczać opieką oraz wykazywać należytą staranność o mienie Stowarzyszenia,
e. dbać o dobrej imię Stowarzyszenia.
2. Członek Honorowy nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich. Postanowienia
dotyczące pozostałych obowiązków Członka Zwykłego mają zastosowanie.
3. Członek Sympatyk wspiera działalność Stowarzyszenia osobiście, materialnie lub w inny
sposób. Członek Sympatyk nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich. Postanowienia
dotyczące pozostałych obowiązków Członka Zwykłego mają zastosowanie.
Art. 12
1. Członkiem Zwykłym Stowarzyszenia może zostać Członek Sympatyk:
a. w trybie zwykłym o Członkostwo Zwykłe może ubiegać się Członek Sympatyk po roku od
otrzymania statusu Członka Sympatyka. Członkostwo nadawane jest wówczas uchwałą
Zarządu podjętą przez Zarząd zwykłą większością głosów. W przypadku odrzucenia podania

przez Zarząd Stowarzyszenia Członek Sympatyk może ubiegać się dalej o Członkostwo Zwykłe
co pół roku.
b. w trybie przyspieszonym o Członkostwo Zwykłe może ubiegać się Członek Sympatyk po pół
roku od otrzymania statusu Członka Sympatyka Stowarzyszenia. Członkostwo Zwykłe w
trybie przyspieszonym nadawane jest jednogłośną uchwałą Zarządu Stowarzyszenia przy
pełnym kworum Zarządu.

2. Członkostwo Honorowe nadaje i odbiera Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy
obecności minimum połowy Członków.
3. Członkiem Sympatykiem na mocy uchwały zarządu może zostać osoba, która
zadeklarowała chęć wspierania Stowarzyszania.
Art. 13
1. Członkostwo Zwykłe i Członkowstwo Sympatyka w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej pisemnie
zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
b. śmierci członka,
c. utraty praw publicznych,
d. wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie Członka Zwykłego następuje w przypadku:
a)

nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b)

postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c)
postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi
w jego dobre imię,
d)

działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Przed podjęciem uchwały Zarząd
umożliwia Członkowi Zwykłemu złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu
Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - d) stwierdza Zarząd w
formie uchwały dokonując skreślenia z listy członków, przepis ustępu 3 stosuje się
odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia
o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV - WŁADZE I PRAWO STOWARZYSZENIA
Art. 14
1. Prawo wewnętrzne Stowarzyszenia tworzą:
a. Statut,
b. Uchwały Zarządu,
c. Uchwały Komisji Rewizyjnej
d. Uchwały Walnego Zebrania,

Art. 15
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz stowarzyszenia trwa 2 lata kalendarzowe.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z
powodu:
a)

ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b)

pisemnej rezygnacji,

c)

odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed
upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu
kadencji.
5. /skleślono/
6. Na minimum dwa miesiące przed zakończeniem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej
obecny Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania celem wyboru PrezesaElekta oraz Komisji Rewizyjnej.

Art. 16
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej
raz w roku kalendarzowym lub na wniosek Prezesa-Elekta.
3. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a. z prawem głosu stanowiącego - Członkowie Zwyczajni i Honorowi,
b. z głosem doradczym - Członkowie Sympatycy i inne osoby wymienione w regulaminie
Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut
stanowi inaczej.
5. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania konieczne jest, by w głosowaniu nad nimi brała
udział co najmniej 1/4 uprawnionych do głosu stanowiącego członków Stowarzyszenia,
chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
6. Walne Zebranie działa i obraduje zgodnie z regulaminem, uchwalonym przez siebie
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/4 Członków uprawnionych do
głosowania., ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. uchwalanie swojego regulaminu,
d. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu postępowania
dyscyplinarnego,
e. wybór Prezesa-Elekta,
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie kandydatur Członków Zarządu wniesionych przez PrezesaElekta,
g. wybór Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działań władz Stowarzyszenia,
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

j. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez władze i członków
Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych niniejszym statutem innym władzom.
k. w przypadku zwołania Wyborów Uzupełniających na opróżnione stanowisko w Zarządzie
Stowarzyszenia Walne Zebranie wybiera nowego Członka Zarządu na opróżnione
stanowisko.
Art. 17
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z Prezesa a także Wiceprezesa, Drugiego Wiceprezesa, Sekretarza oraz
Skarbnika. Kandydatury na w/w stanowiska są przedstawiane całościowo przez PrezesaElekta i rozpatrywane przez Walne Zebranie.
3. Jeżeli statut nie określa inaczej Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje zwykłą
większością głosów, w razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania.
5. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. uchwalanie rocznych planów działania i ich realizacja,
d. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i jego realizacja,
e. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
f. ustalanie wysokości składek członkowskich, zasad zwalniania z nich i zmniejszania ich
wysokości,
g. podejmowanie decyzji w sprawie wstąpienia i wystąpienia do innych organizacji a także
wybór reprezentantów Stowarzyszenia do tych organizacji,
h. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
i. podejmowanie decyzji w innych sprawach finansowych,
j. współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą,
k. /skreślono/
l. zwoływanie Walnego Zebrania.

6. W przypadku opróżnienia jednego lub więcej stanowisk w Zarządzie Stowarzyszenia przed
upływem trwającej kadencji Zarządu obecny Zarząd zwołuje Walne Zebranie celem
dokonania wyborów uzupełniających na opróżnione stanowisko.
Art. 18
1. Prezes jest najwyższym reprezentantem Stowarzyszenia.
2. Stanowisko Prezesa obejmuje Prezes-Elekt w momencie rozpoczęcia kadencji władz
Stowarzyszenia zgodnie z art. 18c ust. 2.
3. Do kompetencji Prezesa należy:
a) zasiadanie z racji sprawowanej funkcji, z prawem głosu stanowiącego w zarządzie
Stowarzyszenia.
b) podejmowanie decyzji w innych sprawach przekazanych statutem, uchwałą Walnego
Zebrania lub Zarządu.
Art. 18a
1. Wiceprezes jest drugim, po Prezesie, najważniejszym reprezentantem Stowarzyszenia.
2. W przypadku opróżnienia stanowiska Prezesa Stowarzyszenia obowiązki przypadające na
to stanowisko przejmuje Wiceprezes Stowarzyszenia.
3. Artykuł 18a ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku czasowej niemożności
sprawowania funkcji przez Prezesa. Do przejęcia funkcji wymagana jest zgoda Prezesa lub
Walnego Zebrania.
Art. 18b
1. Drugi Wiceprezes jest trzecim, po Prezesie i Wiceprezesie, najważniejszym
reprezentantem Stowarzyszenia.
2. W przypadku opróżnienia stanowiska Wiceprezesa obowiązki przypadające na to
stanowisko Wiceprezesa przejmuje Drugi Wiceprezes Stowarzyszenia.
3. Artykuł 18a ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku czasowej niemożności
sprawowania funkcji przez Wiceprezesa. Do przejęcia funkcji wymagana jest zgoda
Wiceprezesa lub Walnego Zebrania.

Art. 18c
1. Prezes-Elekt jest kandydatem na Prezesa wybranym przez Walne Zebranie.

2. Prezesa-Elekta wybiera Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy
obecności minimum połowy uprawnionych Członków.
3. Do obowiązków i kompetencji Prezesa-Elekta należy:
a) w trybie do 14 dni od powołania zwołanie Walnego Zebrania i przedstawienie pod
głosowanie Walnego Zebrania kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia (Wiceprezesa,
Drugiego Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika) wraz z określeniem terminu rozpoczęcia
urzędowania.
b) w przypadku odrzucenia przez Walne Zebranie kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia
Prezes-Elekt zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania i przedstawienia nowej listy
kandydatów w ciągu 14 dni.
c) w przypadku trzykrotnego odrzucenia przez Walne Zebranie zaprezentowanych przez
Prezesa-Elekta kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia lub brak zgłoszenia takowych
kandydatur w terminie – Walne Zebranie w ciągu 14 dni ponawia wybór Prezesa-Elekta.
d) po akceptacji kandydatur zaprezentowanych przez Prezesa-Elekta obejmuje on
stanowisko Prezesa Stowarzyszenia w momencie rozpoczęcia urzędowania nowych władz
Stowarzyszenia.
e) w przypadku braku akceptacji kandydatur wskazywanych przez Prezesa Elekta do czasu
minięcia kadencji obecnego Zarządu kadencja ta jest przedłużana na następny okres
kadencyjny.
Art. 19
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i od dwóch do pięciu członków
wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Komisja Rewizyjna podlega Statutowi oraz działa zgodnie z regulaminem uchwalonym
przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności minimum połowy
uprawnionych Członków.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) czuwanie nad przestrzeganiem statutu.
b) prowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia i jego członków w zakresie ich
działalności w Stowarzyszeniu.
c) rozstrzyganie wszelkich spraw spornych w Stowarzyszeniu na wniosek swój, Zarządu
Stowarzyszenia lub Członka Stowarzyszenia.

d) czuwanie nad dyscypliną finansową Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna może:
a) ukarać członka Stowarzyszenia upomnieniem, naganą, ostrzeżeniem, zobowiązaniem do
naprawienia wyrządzonej przezeń szkody.
b) zwrócić się do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o wykluczenie członka ze
Stowarzyszenia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z
2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45,
poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
7. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które zostały skazane prawomocnym
wyrokiem sądu w sprawie o przestępstwo umyślne.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania przyjmowane bezwzględną większością głosów.
9. W zakresie swych uprawnień sądowniczych Komisja Rewizyjna jest niezawisła i podlega
wyłącznie statutowi oraz obowiązującemu prawu powszechnemu.

Art. 20
1. W organach Stowarzyszenia mogą zasiadać jedynie jego członkowie.
ROZDZIAŁ V - ORGANY POMOCNICZE
Art. 21
Organami pomocniczymi Stowarzyszenia są:
1. Wydziały.
2. Sekcje.
Art. 22
1. Wydziały są organami pomocniczymi zajmującymi się określonymi aspektami
organizacyjnymi działalności Stowarzyszenia.

2. Sekcje są specjalistycznymi organami powoływanymi do prowadzenia konkretnych spraw
statutowych Stowarzyszenia.
3. Zasady działania sekcji i wydziału określi uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI SEKCJE STOWARZYSZENIA
Art. 23
1. Członkowie Stowarzyszenia, zainteresowani podejmowaniem działań zmierzających do
najpełniejszej realizacji swoich zainteresowań w poszczególnych odmianach fantastyki mają
prawo tworzyć Sekcje Stowarzyszenia.
2. Sekcje Stowarzyszenia, w zakresie realizacji ich celów, korzystają ze swobody w takim
zakresie, w jakim nie uchybia to kompetencjom Organów Stowarzyszenia.
3. Członkiem Sekcji może zostać każdy Członek Zwykły, Honorowy i Sympatyk
Stowarzyszenia, składając wniosek na ręce Szefa Sekcji i posiadając jego akceptacje.
4. Utrata Członkowstwa w Sekcji następuje w wyniku pisemnej rezygnacji z Członkowstwa w
Sekcji, utraty Członkowstwa w Stowarzyszeniu lub statusu Sympatyka Stowarzyszenia, a
także w wyniku uchwały podjętej przez Członków Sekcji bezwzględną większością głosów
przy kworum co najmniej 3/4 Członków Sekcji w przypadku działania Członka Sekcji na jej
szkodę lub braku aktywności związanej z realizacją celów Sekcji Stowarzyszenia przez okres
dłuższy niż 1 rok.
Art. 24
Na wniosek Szefa Sekcji na podstawie przedstawionego przez niego preliminarza wydatków
Zarząd Stowarzyszenia może przyznać jej dla realizacji celów Sekcji Stowarzyszenia środki
finansowe z majątku Stowarzyszenia. Szef Sekcji może zgłosić wniosek nie później niż na 10
dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy ten wniosek.
Art. 25
1. Sekcje Stowarzyszenia tworzy Zarząd na podstawie uchwały, na wniosek minimum trzech
Członków lub Sympatyków Stowarzyszenia, określając w niej cele Sekcji Stowarzyszenia oraz
jej początkowy skład osobowy.
2. Sekcje Stowarzyszenia rozwiązuje uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
Art. 26
1. Działalnością sekcji kieruje Szef Sekcji, wyznaczany uchwałą Zarządu Stowarzyszanie. Szef
sekcji musi być Członkiem Zwykłym lub Członkiem Honorowym Stowarzyszenia

2. Szef Sekcji przestaje pełnić funkcję w chwili złożenia przez niego rezygnacji lub odwołania
go przez Zarząd - na skutek naruszenia uprawnień określonych w pełnomocnictwie
udzielonym Szefowi Wydziału lub na skutek rozpatrzenia wniosku złożonego przez innego
Członka Zwykłego Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII WYDZIAŁY STOWARZYSZENIA
Art. 27
1. Członkowie Stowarzyszenia, zainteresowani koordynowaniem działań Stowarzyszenia w
określonym aspekcie organizacyjnym stowarzyszenia mogą być członkami Wydziału
Stowarzyszenia
2. Wydziały Stowarzyszenia, w zakresie realizacji ich celów, korzystają ze swobody w takim
zakresie, w jakim nie uchybia to kompetencjom Organów Stowarzyszenia.
3. Członkiem Wydziału może zostać każdy Członek Zwykły, Honorowy i Sympatyk
Stowarzyszenia, składając wniosek na ręce Szefa Wydziału i posiadając jego akceptacje.
4. Utrata Członkowstwa w Wydziale następuje w wyniku pisemnej rezygnacji z Członkowstwa
w Wydziale, utraty Członkowstwa w Stowarzyszeniu lub statusu Członka Stowarzyszenia, a
także w wyniku uchwały podjętej przez Członków Wydziału bezwzględną większością głosów
przy kworum co najmniej 3/4 Członków Sekcji w przypadku działania Członka Wydziału na jej
szkodę lub braku aktywności związanej z realizacją celów Wydziału Stowarzyszenia przez
okres dłuższy niż 1 rok.
Art. 28
Na wniosek Szefa Wydziału na podstawie przedstawionego przez niego preliminarza
wydatków Zarząd Stowarzyszenia może przyznać jemu dla realizacji celów Wydziału
Stowarzyszenia środki finansowe z majątku Stowarzyszenia. Szef Wydziału może zgłosić
wniosek nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy ten wniosek.
Art. 29
1. Wydziały Stowarzyszenia tworzy Zarząd na podstawie uchwały określając w niej cele
Wydziału Stowarzyszenia oraz jego początkowy skład osobowy.
2. Wydział Stowarzyszenia rozwiązuje uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
Art. 30
1. Działalnością Wydziału kieruje Szef Wydziału, wyznaczany uchwałą Zarządu
Stowarzyszanie. Szef Wydziału musi być Członkiem Zwykłym lub Członkiem Honorowym
Stowarzyszenia

2. Szef Wydziału przestaje pełnić funkcję w chwili złożenia przez niego rezygnacji lub
odwołania go przez Zarząd - na skutek naruszenia uprawnień określonych w
pełnomocnictwie udzielonym Szefowi Wydziału lub na skutek wniosku złożonego przez
innego Członka Zwykłego Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VIII
Art. 31
Uchwała Walnego Zebrania, podjęta bezwzględną większością głosów, określi organ
publikacyjny Stowarzyszenia.
Art. 32
1. Uchwały Walnego Zebrania oraz rozporządzenia podlegają ogłoszeniu w organie
publikacyjnym Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie w drodze uchwały może rozszerzyć listę decyzji organów Stowarzyszenia
podlegających publikacji w organie publikacyjnym.
ROZDZIAŁ IX - MAJĄTEK I SPOSÓB REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA
Art. 33
Do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz a także do składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych i innych uprawnieni są:
1. Prezes – działający w tym zakresie samodzielnie.
2. Członek Zarządu lub Członek Zwykły lub Członek Honorowy Stowarzyszenia - działający z
upoważnienia Prezesa.
Art. 34
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą
wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek pochodzi z:
a)

składek członkowskich,

b)

dotacji,

c)

środków otrzymanych od sponsorów,

d)

darowizn,

e)

zapisów i spadków,

f)

dochodów z własnej działalności,

g)

dochodów z majątku.

3. Stowarzyszenie może korzystać ze wszystkich źródeł finansowania określonych w
ustawach.
Art. 35
Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i
decyzje Zarządu.
Art. 36
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienione
osoby pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania ich 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,
3. wykorzystywania 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 ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
ROZDZIAŁ X - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Art. 37
Niniejszy statut podlega zmianie wyłącznie w skutek decyzji Walnego Zebrania podjętej
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności bezwzględnej większości Członków z
prawem do głosów stanowiących.
Art. 38
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć wyłącznie Walne Zebranie
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności bezwzględnej większości Członków
Zwykłych Stowarzyszenia z prawem do głosów stanowiących.

ROZDZIAŁ XI - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
Art. 39
Z chwilą uzyskania osobowości prawnej przez Stowarzyszenie Członkowie Założyciele stają
się Członkami Zwykłymi Stowarzyszenia.
Art. 40
/skreślono/
Art. 41
Z chwilą uzyskania osobowości prawnej przez Stowarzyszenie rozpoczyna się bieg kadencji
pierwszych władz Stowarzyszenia. Ich skład określą przepisy szczegółowe.
ROZDZIAŁ XII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 42
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa.

