STATUT STOWARZYSZENIA
„Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie o nazwie „
Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych
”, w
dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, postanowień niniejszego statutu, a także szczegółowych
regulaminów.
§2
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§3
1. Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, samorządną i trwałą, o celach
niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przy czym Stowarzyszenie działa przede wszystkim na terenie miast
województwa małopolskiego.
2. Dla właściwego realizowania założonych celów Stowarzyszenie może
prowadzić działalność również za granicą.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Tarnów.
§5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
i instytucji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z
nimi współpracę. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
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§6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.
§7
Stowarzyszenie może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Stowarzyszenia
oraz pieczęci imiennych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§8
Stowarzyszenie może ustanowić certyfikaty, odznaki, medale honorowe i
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i
prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia, przyczyniającym się do realizacji celów
statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§9
Celem stowarzyszenia jest rozwój i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej,
rekreacji, rozwoju kulturalnego i integracji młodzieży, a także dorosłych, w tym:
a) Działanie na rzecz sportów elektronicznych,
b) Wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportów
elektronicznych,
c) Promocja i popieranie sportu elektronicznego,
d) Wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach e-sportowych, w szczególności na
rzecz dzieci i młodzieży,
e) Kreowanie pożądanych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży poprzez
uczciwą i sportową rywalizację,
f) Promocja województwa małopolskiego, powiatów tarnowskiego
i krakowskiego przy pomocy e-sportu w Polsce i na świecie,
g) Prowadzenie wolontariatu na rzecz osób w pełni sprawnych i
niepełnosprawnych.
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§ 10
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a) Organizację masowych imprez e-sportowych,
b) Prowadzenie zajęć integracyjnych młodzieży z dorosłymi,
c) Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji, warsztatów, treningów, wystaw,
koncertów oraz obozów,
d) Prowadzenie działalności portalu informacyjnego o tematyce sportu
elektronicznego oraz w zakresie gier komputerowych,
e) Prowadzenie działalności drużyny sportów elektronicznych,
f) Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach
działania,
g) Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów
i sądów w sprawach sportu elektronicznego,
h) Opiniowanie projektów dotyczących sportu elektronicznego,
i) Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych,
j) Inne zgodne z celami Stowarzyszenia.
§ 11
Stowarzyszenie będzie współpracowało z instytucjami rządowymi, samorządowymi,
prywatnymi i pozarządowymi w obszarze realizacji celów statutowych.
§ 12
Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki
administracji rządowej i samorządowej.
§ 13
Działalność, o której mowa w § 10 powyżej może być prowadzona zarówno jako
działalność nieodpłatna jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 14
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Liczba członków
Stowarzyszenia musi wynosić co najmniej 7 osób.
§ 15
Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych,
b) Graczy,
c) Wspierających,
d) Honorowych.

1.

2.
3.

4.

§ 16
Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy albo
cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie
pozbawieni praw publicznych, którzy:
a) Złożą pisemną deklarację członkostwa Członka Zwyczajnego,
b) Wyrażą chęć społecznej pracy na rzecz Stowarzyszenia,
c) Zobowiążą się do przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia.
Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
Decyzję w przedmiocie przyjęcia Członka Zwyczajnego do Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia kandydata w poczet
Członków Zwyczajnych, w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia,
kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zgromadzenia Członków lub Walnego zgromadzenia Delegatów. Organ ten
rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

§ 17
1. Członkami Graczami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy albo
cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie
pozbawieni praw publicznych, którzy:
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a) Złożą pisemną deklarację członkostwa Członka Gracza,
b) Wyrażą chęć społecznej pracy na rzecz Stowarzyszenia,
c) Zobowiążą się do przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia.
2. Członkiem Graczem staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Decyzję w przedmiocie przyjęcia Członka Gracza do Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
4. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia kandydata w poczet
Członków Graczy, w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia,
kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zgromadzenia Członków lub Walnego Zgromadzenia Delegatów. Organ ten
rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
§ 18
Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia. Przyjęcia do Stowarzyszenia Członka Wspierającego dokonuje
Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, po podpisaniu
i złożeniu przez kandydata na Członka Wspierającego pisemnej deklaracji,
określającej warunki świadczenia pomocy, a także prawa i obowiązki Członka
Wspierającego.
§ 19
Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Status Członka Honorowego
Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie Członków lub Walne Zgromadzenie
Delegatów, na wniosek co najmniej 10 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, w
drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 20
Członkowie Zwyczajni mają prawo:
a) Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) Uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia lub uczestniczyć w wyborze delegata na Walne Zgromadzenie
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c)
d)
e)
f)

Delegatów,
Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
Zgłaszania wniosków, postulatów, opinii we wszystkich sprawach dotyczących
funkcjonowania Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych,
Legitymować się przynależnością do Stowarzyszenia.
§ 21

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) Godnego reprezentowania stowarzyszenia,
d) Dbać o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,
e) Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd
Stowarzyszenia w drodze uchwały,
f) Aktywnie uczestniczyć w działaniach służących realizacji celów
Stowarzyszenia.
§ 22
Członkowie Gracze mają prawo:
a) Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) Uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia lub uczestniczyć w wyborze delegata na Walne Zgromadzenie
Delegatów,
c) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d) Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
e) Zgłaszania wniosków, postulatów, opinii we wszystkich sprawach dotyczących
funkcjonowania Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych,
f) Legitymować się przynależnością do Stowarzyszenia.
§ 23
Członkowie Gracze mają obowiązek:
a) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) Godnego reprezentowania stowarzyszenia,
d) Dbać o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,
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e) Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd
Stowarzyszenia w drodze uchwały,
f) Aktywnie uczestniczyć w działaniach służących realizacji celów
Stowarzyszenia.
§ 24
Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi nie posiadają biernego oraz
czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w
statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak
Członkowie Zwyczajni, z zastrzeżeniem § 25 poniżej.
§ 25
1. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
§ 26
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie.
2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:
a) Pisemnej, dobrowolnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) Podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o skreśleniu z listy
członków Stowarzyszenia z powodu nieopłacenia składek członkowskich
przez okres co najmniej 3 miesięcy, pomimo wystosowania pisemnego
upomnienia,
c) Utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
d) Prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia
środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych,
e) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
f) Działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. Członkowi skreślonemu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje w
terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały Zarządu w przedmiocie
skreślenia z listy Stowarzyszenia, prawo wniesienie odwołania do Walnego
Zgromadzenia Członków lub Walnego Zgromadzenia Delegatów. Organ ten
rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 27
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Walne Zgromadzenie Delegatów,
c) Zarząd Stowarzyszenia,
d) Komisja Rewizyjna.
§ 28
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata,
a ich wyboru, zawieszania w obowiązkach oraz odwołania dokonuje Walne
Zgromadzenie Członków lub Walne Zgromadzenie Delegatów w drodze
uchwały, podjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu na okres do końca kadencji może
nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu,
który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę
składu organu.
§ 29
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 30
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) Z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni (każdy Członek Zwyczajny
dysponuje jednym głosem) oraz Członkowie Gracze (każdy Członek Gracz
dysponuje jednym głosem),
b) Z głosem doradczym – Członkowie Wspierający, Członkowie Honorowi oraz
zaproszeni goście.
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2.
3.

4.

5.
6.

§ 31
Walne Zgromadzenia Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż raz
na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków Stowarzyszenia, w formie pisemnej lub poprzez wywieszenie
ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym, co najmniej na 7 dni
przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków może się odbyć w każdym
czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane
w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Zarządowi.
Przedmiot obrad walnego zgromadzenia członków wskazany przez organ lub
grupę zwołującą jest wiążący dla walnego zgromadzenia członków i nie może
być zmieniony podczas jego trwania.

§ 32
W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 20 osób najwyższą
władzą w stowarzyszeniu staje się Walne Zgromadzenie Delegatów. Zasady wyboru
Delegatów określa Walne Zgromadzenie Członków, które musi zostać zwołane
niezwłocznie gdy liczba członków zwyczajnych i graczy przekroczy 20 osób. Zasady
mogą być zmodyfikowane późniejszymi uchwałami Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
§ 33
Sposób procedowania i podejmowania uchwał określa szczegółowo regulamin
Walnego Zgromadzenia Członków lub Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§ 34
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków lub Walnego Zgromadzenia
Delegatów należą:
a) Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) Uchwalania zmian statutu,
c) Wybór, odwoływanie oraz zawieszenie w obowiązkach członków wszystkich
władz Stowarzyszenia,
d) Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
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e) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) Uchwalanie budżetu,
g) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego oraz Członka
Wspierającego,
h) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
j) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
l) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
m) Przyjmowanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków lub Walnego
Zgromadzenia Delegatów.
§ 35
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, powołanym do kierowania całą
działalnością Stowarzyszenia, prowadzenia spraw Stowarzyszenia oraz jego
reprezentacji.
§ 36
1. Zarząd składa się z 4 do 7 osób. W skład Zarządu wchodzi każdorazowo Prezes
Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu, Sekretarz Zarządu oraz Skarbnik
Zarządu. Zarząd może uchwalić regulamin, w którym określa szczegółową
organizację oraz tryb pracy Zarządu.
2. Mandat członka Zarządu wygasa:
a) W razie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie – z dniem dostarczenia
stosownego oświadczenia Prezesowi Zarządu, w przypadku gdy
rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu – z dniem dostarczenia stosownego
oświadczenia innemu członkowi Zarządu,
b) W razie śmierci członka Zarządu,
c) W razie odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków lub Walne
Zgromadzenie Delegatów,
d) W razie upływu kadencji na jaką został powołany,
e) W razie utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
f) W razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka
Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw
publicznych.
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§ 37
Posiedzenia Zarządu odbywają się miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
sześć miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Zarządu muszą być
powiadomieni telefonicznie, smsem, mailem lub poprzez wywieszenie
ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 3 dni przed
planowanym posiedzeniem.
Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek każdego z członków
Zarządu, przy czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia
wniosku Prezesowi. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być
przedmiotem posiedzenia Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy urzędujących członków Zarządu, chyba że statut lub
obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie
Zarządu zgodnie postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos Prezesa
Zarządu.
§ 38

Do kompetencji Zarządu należą:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia,
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków lub Walnego
Zgromadzenia Delegatów,
c) Sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia w drodze uchwały,
e) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f) Podejmowanie uchwał o nabywaniu zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
g) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
h) Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
i) Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków lub Walnego Zgromadzenia Delegatów,
j) Przyjmowanie i skreślanie Członków Zwyczajnych lub Członków Graczy
Stowarzyszenia,
k) Uchwalanie regulaminu Zarządu,
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l) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
m) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
n) Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków
lub Walnemu Zgromadzeniu Delegatów,
o) Przyjmowanie i zmiana polityki rachunkowości Stowarzyszenia,
p) Przyjmowanie i zmiana polityki bezpieczeństwa danych osobowych w
Stowarzyszeniu,
q) Przyjmowanie i zmiana instrukcji obsługi systemów teleinformatycznych
Stowarzyszenia,
r) Wdrożenie polityki zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i sponsorowania
terroryzmu w Stowarzyszeniu.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

§ 39
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad
działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 członków. Liczebność Komisji
Rewizyjnej ustala Walne Zgromadzenia Członków lub Walne Zgromadzenie
Delegatów.
Komisja Rewizyjna dokonuje spośród swojego grona dotyczącego wyboru
Przewodniczącego Komisji.
Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin, w którym określa szczegółową
organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na 12 miesięcy.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji. O terminie,
miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej muszą być
powiadomieni telefonicznie, smsem, mailem lub poprzez wywieszenie
ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 3 dni przed
planowanym posiedzeniem.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może być zwołane na wniosek każdego
z członków Komisji Rewizyjnej, przy czym powinno odbyć się w terminie
miesiąca od daty doręczenia wniosku Przewodniczącemu Komisji. Wniosek
powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Komisji
Rewizyjnej.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy urzędujących członków Komisji Rewizyjnej,
chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że
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członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie postanowią o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.
10. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos
Przewodniczącego Komisji.
11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być pracownikami
Stowarzyszenia.
12. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa:
a) W razie rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej – z dniem
dostarczenia stosownego oświadczenia Przewodniczącemu, w przypadku
gdy rezygnacja dotyczy Przewodniczącego Komisji – z dniem
dostarczenia stosownego oświadczenia innemu członkowi Zarządu,
b) W razie śmierci członka Komisji Rewizyjnej,
c) W razie odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków lub Walne
Zgromadzenie Delegatów,
d) W razie upływu kadencji na jaką został powołany,
e) W razie utraty bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych,
f) W razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Komisji
Rewizyjnej środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.
13. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Stowarzyszenia,
b) Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia,
c) Żądanie od członków Stowarzyszenia i Zarządu pisemnych lub ustnych
wyjaśnień w związku z prowadzoną kontrolą,
d) Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
e) Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd,
f) Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium dla
członków Zarządu,
g) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków lub Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
h) Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
i) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
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§ 40
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia
uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym każdorazowo
Prezes zarządu, działających łącznie.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w pozostałych
sprawach uprawniony jest każdy członek Zarządu, działający jednoosobowo.

Rozdział V
Jednostki terenowe Stowarzyszenia
 41
§
1. Okręg tworzy się na wniosek 7 członków Stowarzyszenia zamieszkałych na
terenie danego miasta, gminy, powiatu lub jego części.
2. Zakres terytorialny działalności Okręgu obejmuje obszar miasta, gminy albo
powiatu lub jego części i od nich wywodzić się będzie nazwa Okręgu; obszar
ten określa w swej uchwale Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zarząd może także uchwałą zmienić zakres terytorialny działania Okręgu.
4. Uchwała Zarządu ustala dla Okręgu regulamin działania Okręgu, w którym
określa zakres oraz zasady i kierunki działania Okręgu.
5. Wraz z utworzeniem pierwszego Okręgu poza siedzibą Stowarzyszenia zostanie
wyodrębniony jednocześnie Okręg Tarnowski z określeniem jego terytorialnego
zasięgu
§ 42
Okręg Stowarzyszenia posiada lub nie posiada osobowości prawnej w zależności od
decyzji Zarządu Stowarzyszenia podjętej w drodze uchwały.

1.
2.
3.

4.

§ 43
Pracami Okręgu kieruje jego Przewodniczący, powoływany i odwoływany
przez Zarząd Stowarzyszenia.
Przewodniczącym Okręgu może być tylko członek Stowarzyszenia zamieszkały
na obszarze działania Okręgu.
Członkowie Stowarzyszenia w ilości uprawnionej do złożenia wniosku o
utworzenie Okręgu, zamieszkali na obszarze działania Okręgu, mogą
wnioskować o powołanie i odwołanie Przewodniczącego okręgu; wniosek nie
wiąże Zarządu Stowarzyszenia.
Regulamin działania Okręgu określa obowiązki i uprawnienia
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przewodniczącego Okręgu.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia przez Przewodniczącego okręgu potrzeba
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia szczegółowo
określającego czynności, do których wykonywania umocowany będzie
Przewodniczący.
§ 44
1. Zarząd Stowarzyszenia likwiduje Okręg po zasięgnięciu opinii członków
Stowarzyszenia zamieszkałych na obszarze działania okręgu.
2. Likwidacja Okręgu nie wpływa na prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
wynikłe z niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 45
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) środki finansowe,
d) prawa niematerialne.
2. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) dotacje, granty, subwencje w tym z budżetu publicznego,
c) wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
d) wpływy z loterii i zbiórek publicznych,
e) środki pochodzące z darowizn, spadków i zapisów,
f) odsetki bankowe,
g) wpływy z innych źródeł przewidzianych przez
obowiązujące przepisy prawa.

powszechnie

§ 46
Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
§ 47
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Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

ROZDZIAŁ VII
WYRÓŻNIENIA I KARY
§ 48
Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia
i nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin
opracowany przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 49
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. O rozpoczęciu, zawieszeniu
oraz zakończeniu działalności gospodarczej jak również o jej przedmiocie i zakresie
decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 50
Inicjatywa w zakresie zmiany statutu przysługuje: Zarządowi, Komisji Rewizyjnej lub
co najmniej 1/5 Członków Stowarzyszenia.
1. Poza przypadkiem wykonywania inicjatywy w zakresie zmiany statutu przez
Zarząd, wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony Zarządowi na piśmie, a
treść proponowanej zmiany musi być podana w zawiadomieniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia Członków lub Walnego Zebrania Delegatów.
2. Uchwalenie lub zmiana statutu przez Walne Zgromadzenie Członków lub
Walne Zgromadzenie Delegatów wymaga większości dwóch trzecich głosów,
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do
głosowania członków Stowarzyszenia.
3. Zmiana statutu zaczyna obowiązywać od daty zarejestrowania.
§ 51
Inicjatywa w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia przysługuje: Zarządowi, Komisji
Rewizyjnej lub co najmniej 3/5 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków lub Walne Zgromadzenie Delegatów większością dwóch trzecich
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głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
2. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel,
na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
§ 52
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem lub szczegółowymi regulaminami
zastosowanie znajdują przepisy powszechnie wiążącego prawa, w tym przepisy
ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 104
ze zmianami).
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