Statut Stowarzyszenia Kobiety Filmu (dalej „Statut”)
(tekst jednolity przyjęty 30 lipca 2020 roku)
ROZDZIAŁ I
Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia
§1
1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Kobiety Filmu” i zwane jest w dalszej części
Statutu „Stowarzyszeniem”.

2.

Stowarzyszenie ma prawo do używania skróconej formy nazwy „Kobiety Filmu”.

3.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zagranica.

4.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku –
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz.104 z późn.zm.), niniejszego Statutu oraz
pozostałych aktów prawa powszechnie obowiązującego.

5.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Stołeczne Warszawa.

6.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

7.

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, odpowiadających jego
statutowym celom, w tym organizacji międzynarodowych.

8.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i członków
wspierających.

9.

Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz
powoływać biura.

10.

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może powołać fundację.

11.

Stowarzyszenie może tworzyć sekcje I powołać komisje do wykonywania określonych
zadań.

12.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§2

1.

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznak na zasadach określonych w
przepisach szczegółowych.

2.

Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego (logo) przysługuje wyłącznie
Stowarzyszeniu.
ROZDZIAŁ II
Cele, formy i środki działania
§3

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i podejmowanie wszelkich inicjatyw na rzecz równości
płci w kulturze i przemyśle audiowizualnym, w tym:

a)

stworzenie równych warunków dostępu do zawodu oraz rozwoju zawodowego
kobiet i mężczyzn w kinematografii i przemysłach audiowizualnych i kulturowych oraz
w szkolnictwie artystycznym, edukacji kulturowej i filmowej;

b)

zapewnienie równych wynagrodzeń za tę samą pracę;

c)

zapewnienie równego dostępu do źródeł finansowania projektów filmowych;

d)

działanie na rzecz równego statusu płci;

e)

działanie na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet, a w szczególności promocja
uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym, zawodowym oraz
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia;

f)

upowszechnianie i działalność edukacyjna na rzecz praw kobiet;

g)

promowanie i rozwijanie postaw antydyskryminacyjnych;

h)

podnoszenie świadomości społecznej w zakresie stanowienia i przestrzegania prawa;

i)

międzynarodowa współpraca z organizacjami i środowiskami działającymi na rzecz
równego statusu płci;

j)

wspieranie projektów zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia;

k)

podejmowanie i wspieranie działań służących ochronie praw kobiet,
równouprawnienia, szacunku i tolerancji, przeciwdziałania zjawisku mobbingu i
dyskryminacji, w tym molestowania i molestowania seksualnego;

l)

podejmowanie inicjatyw na rzecz wszechstronnej edukacji i rozwoju kobiet,
zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i zawodowym,
przeciwdziałania zjawisku ignorowania problemów społecznych w oparciu o
stereotypy i uprzedzenia, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet oraz grup
dyskryminowanych ze względu na status społeczny, pochodzenie, wybór modelu
życia i orientację seksualną, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności
na rzecz równych szans i praw kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia;

m)

podejmowanie działań na rzecz jakości pracy w kulturze, inicjowanie i wspieranie
wszelkich działań na rzecz wolności kultury i twórczości, zwłaszcza w zakresie
tworzenia zasad prawnych i materialnych dla uprawiania i upowszechniania kultury i
sztuki oraz równych i sprawiedliwych płac;

n)

wprowadzenie i egzekwowanie zasad parytetu we wszelkich przedsięwzięciach i
aktywnościach środowisk branży audiowizualnej, w tym w organach kolegialnych,
gronach jurorskich, komisjach konkursowych, komisjach selekcyjnych oraz w
uczelniach i szkołach o profilu filmowym;

o)

prowadzenie działalności oświatowej;

p)

prowadzenie działalności kulturalnej mającej na celu promowanie oraz wspieranie
twórczości oraz działalności audiowizualnej kobiet;

q)

organizacyjne, finansowe i promocyjne wsparcie celów i postulatów powołanego w
roku 2017 nieformalnej inicjatywy zrzeszającej kobiety reprezentujące wszystkie
zawody w branży filmowej i audiowizualnej;

r)

reprezentacja środowiska kobiet działających w branży audiowizualnej – wobec
instytucji państwa, samorządu, organizacji pozarządowych i osób fizycznych;

s)

międzynarodowa współpraca z organizacjami i środowiskami działającymi na rzecz
równego statusu płci w kulturze i przemyśle audiowizualnym, w tym krajowymi,
zagranicznymi i międzynarodowymi;

t)

rozpowszechnianie potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych kobiet
działających w przemyśle audiowizualnym, a także upowszechnianie zdobytej wiedzy
i doświadczeń.
§4

Sposobami i środkami realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia są:
a)

organizowanie oraz udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, dyskusjach,
prelekcjach, wykładach, konsultacjach, sympozjach, wystawach, pokazach,
festiwalach oraz innych wydarzeniach odpowiadających celom Stowarzyszenia;

b)

działalność edukacyjna i opiniotwórcza w formie wystąpień i publikacji w mediach
i portalach społecznościowych, w szczególności poprzez zwiększanie świadomości
prawnej społeczeństwa w zakresie ochrony praw kobiet, równouprawnienia,
szacunku i tolerancji oraz przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji,
w tym molestowania i molestowania seksualnego;

c)

publikowanie i wydawanie materiałów o tematyce związanej z celami statutowymi
Stowarzyszenia (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.);

d)

współpraca z innymi organizacjami o zbieżnych lub podobnych celach, w tym
krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi;

e)

prowadzenie działalności naukowej i badawczej;

f)

organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami
statutowymi Stowarzyszenia;

g)

podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na potrzeby
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, m.in. w postaci dotacji, subwencji i
darowizn;

h)

finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia;

i)

współpraca z instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i zawodowymi,
ośrodkami edukacyjnymi, zakładami pracy, środowiskami naukowymi, partiami
politycznymi na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia;

j)

organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych;

k)

zajmowanie stanowiska i wypowiadanie się w sprawach związanych z celami
statutowymi Stowarzyszenia, w tym wspieranie kobiet, które doświadczyły
zjawiska dyskryminacji, mobbingu oraz molestowania i
molestowania
seksualnego;

l)

występowanie z wnioskami i opiniami pod adresem władz państwowych i
samorządowych, a także współpraca z nimi oraz realizowanie zadań publicznych

(w tym samorządowych, państwowych i unijnych programów operacyjnych)
zgodnych z celami Stowarzyszenia;
m)

uczestniczenie w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach,
które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia;

n)

inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad projektami
dotyczącymi celów Stowarzyszenia.
§5

1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.

2.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych i dochód z tej działalności nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.

3.

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest, w szczególności:
a)

wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.1;

b)

działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z;

c)

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;

d)

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.2;

e)

działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD
59.1;

f)

działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – PKD 58.2;

g)

działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z;

h)

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 63.99.Z;

i)

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z;

j)

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana –
PKD 94.99.Z;

k)

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
– PKD 63.99.Z;

l)

stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;

m)

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych – PKD 72.20.Z;

n)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet –
PKD 47.91.Z.
§6

1.

Fundusze Stowarzyszenia tworzone są ze:
a) składek członkowskich;

b) darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów;
c) dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
2.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7

Członkowie Stowarzyszenia mogą być:
• zwyczajni,
• wspierający,
• honorowi.
§8
1.

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni, polski obywatel, jak również
cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, popierający cele Stowarzyszenia.

2.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, także spoza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zainteresowana statutową działalnością
Stowarzyszenia oraz udzieleniem pomocy finansowej lub jakiejkolwiek innej formy
wsparcia na rzecz Stowarzyszenia w realizacji jego celów.

3.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może być także
cudzoziemiec.
§9

1.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd, na pisemny wniosek
zainteresowanego, poparty pisemną rekomendacją co najmniej jednego członka
zwyczajnego Stowarzyszenia, po zweryfikowaniu kryteriów określonych w § 8 Statutu.

2.

Decyzja odmowna Zarządu wymaga pisemnego potwierdzenia i jest doręczana
zainteresowanemu niezwłocznie po jej podjęciu.

3.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub
na wniosek Zarządu.
§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a)

udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym;

b)

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

c)

zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia;

d)

korzystania ze wszystkich materiałów Stowarzyszenia;

e)

uczestnictwa we wszystkich formach działalności i projektach Stowarzyszenia;

f)

uzyskiwania od Stowarzyszenia pomocy i opieki koleżeńskiej w zakresie realizacji
statutowych zadań.
§ 11

Członkowie wspierający mają prawo do:
a)

udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym;

b)

zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia;

c)

korzystania ze wszystkich materiałów Stowarzyszenia;

d)

uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
§ 12

Członkowie honorowi maja prawo do:
a)

udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym;

b)

zgłaszania postulatów do władz Stowarzyszenia;

c)

korzystania ze wszystkich materiałów Stowarzyszenia;

d)

uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

e)

uzyskiwania od Stowarzyszenia pomocy i opieki koleżeńskiej w zakresie realizacji
statutowych zadań.
§ 13

1.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a)

przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)

czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

c)

opłacanie składek członkowskich.

2.

Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień Statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.

Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 14

1.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
a)

śmierci;

b)

zgłoszenia Zarządowi wystąpienia na piśmie;

c)

utraty, mocą prawomocnego wyroku sądu powszechnego, praw publicznych;

d)

utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną;

e)

wykluczeniu uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie złożone
do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty skreślenia;

f)

pozbawienia uchwałą Walnego Zebrania Członków godności członka honorowego.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia (dalej „władze”) są:
a)

Walne Zebranie Członków;

b)

Zarząd;

c)

Komisja Rewizyjna.
§ 16

1.

Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są
bezwzględną większością głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych członków
lub ich przedstawicieli.

2.

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy członków danej władzy.

3.

Władze Stowarzyszenia mogą odbywać posiedzenia za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w tym w formie tele- lub wideokonferencji lub za pomocą
komunikatorów internetowych oraz podejmować uchwały w drodze głosowania
elektronicznego.

4.

Głosowanie elektroniczne organizuje przewodniczący głosującego organu lub inny
upoważniony przez niego członek tego organu, przesyłając do uczestników głosowania
drogą elektroniczną temat głosowania, a następnie zliczając oddane głosy.

5.

Organizator głosowania elektronicznego przesyła uczestnikom tego głosowania
protokół końcowy.
§ 17

1.

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie.

2.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

3.

Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.

4.

Do ważności wyborów stosuje się odpowiednio § 16 ust. 1 Statutu.

5.

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów
ważnie oddanych.

6.

Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają w dniu, w którym odbywa się
Walne Zebranie Członków kończące ich kadencję i wybory nowych członków tych
organów. Mandaty członków w/w władz wygasają także na skutek śmierci, złożenia
rezygnacji oraz w innych przypadkach utraty członkostwa w Stowarzyszeniu, a także
wskutek uchwały Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania danego członka
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

7.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka danej władzy Stowarzyszenia przed
upływem kadencji, w szczególności na skutek śmierci, rezygnacji, utraty członkostwa w
Stowarzyszeniu skład danej władzy ulega uzupełnieniu do liczby członków danej władzy

wskazanej w uchwale Walnego Zebrania Członków o powołaniu członków tej władzy na
daną kadencję. Do uzupełnienia składu stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego
Statutu o powołaniu członków właściwe dla danej władzy.
ROZDZIAŁ V
Walne Zebranie Członków
§ 18
1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a)

uchwalanie programu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia na
okres kadencji władz;

b)

określenie liczby, wybór członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
oraz członków Komisji Rewizyjnej oraz ich odwoływanie;

c)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym
zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych;

d)

podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na
wniosek Komisji Rewizyjnej;

e)

ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia
oraz zasad i warunków ich opłacania;

f)

uchwalanie zmian Statutu;

g)

uchwalanie oraz wprowadzanie zmian do regulaminów Walnego Zebrania Członków,
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

h)

nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

i)

podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku;

j)

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

k)

podejmowanie uchwał w innych sprawach, jeżeli nie należą one do kompetencji
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§ 19

1.

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się nie rzadziej niż raz
na dwa lata.

2.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia wszystkich członków
Stowarzyszenia poprzez wysłanie im pisemnych zawiadomień, co najmniej na 30 dni
przed terminem odbycia Walnego Zebrania Członków. Przez pisemne zawiadomienie
rozumiane jest wysłanie informacji listem poleconym lub drogą telefaksową albo pocztą
elektroniczną za potwierdzeniem.

3.

Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być
składane Zarządowi, najpóźniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania
Członków.

4.

Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w ust. 3, Zarząd
zawiadamia członków Stowarzyszenia o uzupełnieniu porządku obrad co najmniej na 7
dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania Członków przez wysłanie informacji
listem poleconym lub drogą telefaksową albo pocztą elektroniczną za potwierdzeniem.
§ 20

1.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie
Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli
nie zostanie ono zwołane przez Zarząd w czasie określonym w Statucie oraz
nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sytuacji, gdy Zarząd, pomimo żądania
Komisji Rewizyjnej nie zwoła Walnego Zebrania Członków w ciągu trzech tygodni od
zgłoszenia tego żądania.
§ 21

Przedmiotem uchwał Walnego Zebrania Członków mogą być jedynie sprawy objęte
porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w § 19 z
zastrzeżeniem ust. 4.
§ 22
1.

W Walnym Zebraniu Członków członkowie uczestniczą osobiście lub przez
upełnomocnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i
załączone do protokołu Walnego Zebrania Członków.

2.

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia dysponuje na Walnym Zebraniu Członków
jednym głosem stanowiącym.

3.

W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć także członkowie wspierający i
honorowi z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ VI
Zarząd
§ 23

1.

Zarząd składa się z 3 – 7 członków.

2.

Członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3.

Kandydaci na Członków Zarządu mogą być zgłaszani przez każdego członka Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia. Z chwilą rozpoczęcia głosowania ustaje możliwość
zgłaszania kandydatów na Członków Zarządu.

4.

Zarząd jeszcze przed zamknięciem obrad Walnego Zebrania Członków, wybiera ze swego
grona Wiceprezesów Stowarzyszenia w liczbie od jednego do dwóch oraz Skarbnika
Stowarzyszenia, o czym zawiadamia Walne Zebranie Członków.

5.

Pracami Zarządu kieruje Prezes, a podczas jego nieobecności jeden z Wiceprezesów
wskazany przez Prezesa Stowarzyszenia.

6.

Prezes Stowarzyszenia, Wiceprezesi i Skarbnik stanowią Prezydium Zarządu
Stowarzyszenia, które jest uprawnione do kierowania bieżącą działalnością
Stowarzyszenia.
§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
a)

kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;

b)

reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich oraz działanie w jego imieniu;

c)

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

d)

zwoływanie Walnego Zebrania Członków w trybie i w wypadkach przewidzianych w
Statucie;

e)

opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności
Stowarzyszenia;

f)

dysponowanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia oraz ogólny nadzór nad
działalnością gospodarczą, jeżeli taka działalność zostanie przez Stowarzyszenie
podjęta;

g)

sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do
publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

h)

podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych i
wspierających;

i)

prowadzenie rejestru członków;

j)

opracowywanie regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia;

k)

nadzór nad przestrzeganiem Statutu, uchwał i regulaminów przez członków
Stowarzyszenia;

l)

podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
stowarzyszeń i organizacji;

m)

ustalenie wzorów odznak i pieczęci;

n)

powołanie Biura Stowarzyszenia, zatrudnienie Dyrektora Biura, który bierze udział w
pracach Zarządu, jednakże bez prawa udziału w głosowaniach;

o)

powoływanie ciał doradczych i eksperckich Stowarzyszenia;

p)

występowanie z wnioskiem w sprawach dotyczących zmiany Statutu lub rozwiązania
Stowarzyszenia;

q)

rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia.
§ 25

1.

Prezes lub Wiceprezes zwołuje przynajmniej raz na sześć miesięcy zebranie Zarządu.

2.

W pracach Zarządu lub poszczególnych zebraniach mogą uczestniczyć z głosem
doradczym inne osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 26

Stowarzyszenie reprezentują oraz zaciągają w jego imieniu zobowiązania majątkowe łącznie
dwaj Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub Wiceprezes.
ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna
§ 27
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia, odpowiedzialnym
przed Walnym Zebraniem Członków.
§ 28
1.

Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków wybranych spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków i jeszcze przed
zamknięciem obrad Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona
Przewodniczącego, o czym zawiadamia Walne Zebranie Członków.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)

przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli statutowych działalności Zarządu,
co najmniej raz do roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowogospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z
uchwałami Walnego Zebrania Członków;

b)

występowanie do Zarządu z wnioskami o zwołanie nadzwyczajnego i zwyczajnego
Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w § 20 ust. 2 Statutu;

c)

składanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków, składanie
wniosków w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu za okres kadencji, projektów
budżetu oraz wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
§ 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem
doradczym.
§ 31
Komisja Rewizyjna może delegować do wykonania określonych zadań kontrolnych swoich
członków i powoływać rzeczoznawców spoza swego grona.
ROZDZIAŁ VIII
Regiony
§ 32
1.

Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe organizacyjne (Regiony), obejmujące
swoim zasięgiem jedno lub kilka województw.

2.

Zamiar utworzenia Regionu przedstawiany jest Zarządowi Stowarzyszenia w postaci
pisemnego oświadczenia co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia z
obszaru, który ma być objęty przez Region.

3.

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o powołaniu Regionu w terminie 14 dni od
dnia doręczenia Zarządowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4.

O powołaniu Regionu Zarząd Stowarzyszenia powiadamia niezwłocznie członków
Regionu wraz z jednoczesnym zawiadomieniem o pierwszym Walnym Zebraniu
Członków Regionu, celem powołania Zarządu Regionu.
§ 33

1.

Członkowie Stowarzyszenia w Regionie wybierają trzyosobowy Zarząd Regionu spośród
grona członków zwyczajnych w Regionie.

2.

Kadencja Zarządu Regionu trwa dwa lata.

3.

Zarząd Regionu koordynuje działania statutowe członków Stowarzyszenia w Regionie i
kieruje tymi działaniami.
§ 34

1.

Członkowie Stowarzyszenia w Regionie zbierają się na Walnym Zebraniu Członków
Regionu celem omówienia spraw Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem
spraw w Regionie, a także celem wyboru Zarządu regionu.

2.

Walne Zebranie Członków Regionu zwołuje Zarząd Regionu:
a)

z własnej inicjatywy nie częściej niż dwa razy w roku, ale nie rzadziej niż raz w roku;

b)

na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w
Regionie – w ciągu 30 dni od daty złożenia takiego wniosku.
§ 35

Postanowienia dotyczące Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Zarządu
Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ IX
Zmiany Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 36
Zmiany Statutu mogą być dokonane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów. W obecności co najmniej ½ dysponujących pełnią praw
wyborczych uczestników Walnego Zebrania Członków – według listy obecności sporządzonej
w chwili otwarcia obrad.
§ 37
1.

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 dysponujących
pełnią praw wyborczych uczestników Walnego Zebrania Członków – według listy
obecności sporządzonej w chwili otwarcia obrad.

2.

Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie
Członków podejmuje taką samą większością głosów uchwałę o przeznaczeniu jego
majątku.
ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 38

1.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości
prawnej.

2.

Zmiany w Statucie obowiązują z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.

3.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
ustawy i przepisy.

