STATUT

STOWARZYSZENIA RUCHU HARCERSKIEGO
„ CZUWAJ ”
(Tekst jednolity)

Statut został przyjęty Uchwałą nr 1 Walnego Zebrania SRH „Czuwaj”
13 grudnia 2014r. ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 5 Zjazdu SRH „Czuwaj”
w dniu 12 grudnia 2015r.

Niniejszy odpis Statutu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego Czuwaj
jest zgodny z zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
postanowieniem z dnia 26.02.2016 nr wpisu 3
Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ KRS 026110/15/878
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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na
mocy ustawy z dnia7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.
855 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2014, poz. 1118) oraz niniejszego statutu.
§2
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów Statutowych Stowarzyszenie może działać poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw, z poszanowaniem ich porządku
prawnego.
3. W realizacji celów i zadań określonych w Statucie, Stowarzyszenie może współpracować
z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu
działania.
4. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Powołane jest na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie może powoływać lokalne struktury.
§4
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia określonych spraw.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używać własnych odznak, pieczątek, godła, flagi i barwy.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania.
§6
Celami Stowarzyszenia są:
1. kultywowanie tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, promowanie idei ZHP, wspieranie
organizacji harcerskich,
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2. podtrzymywanie więzów przyjaźni w środowiskach harcerskich, instruktorskich
i sympatyków harcerstwa,
3. pomoc członkom Stowarzyszenia znajdującym się w potrzebie,
4. organizowanie spotkań ludzi związanych w przeszłości i obecnie z ZHP,
5. podejmowanie konkretnych przedsięwzięć mających na celu reaktywowanie
najciekawszych inicjatyw z przeszłości,
6. archiwizowanie dokumentacji historycznej i udostępnianie zbiorów archiwalnych do celów
naukowych i dydaktycznych,
7. współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze działającymi
w innych środowiskach,
8. nawiązywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami mającymi podobne cele
statutowe z krajów Unii Europejskiej i kandydackimi do Unii Europejskiej.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, z organizacjami i ruchami
społecznymi,
2. współdziałanie z ZHP i innymi organizacjami harcerskimi, ruchami i organizacjami
społecznymi oraz instytucjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia,
3. organizowanie spotkań z ludźmi środowisk harcerskich i ich sympatyków,
4. promowanie członków Stowarzyszenia, wspieranie ich w działalności, udzielanie pomocy
członkom Stowarzyszenia będącym w potrzebie,
5. inspirowanie i inicjowanie działań związanych z ważnymi wydarzeniami ruchu
harcerskiego,
6. inspirowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, badawczej, oświatowej,
informacyjnej,
7. podejmowanie działań z zakresu kultury, kultury fizycznej, tradycji, turystyki i sportu,
8. współpracę z różnymi organizacjami społecznymi, partiami, związkami zawodowymi,
związkami pracodawców, zakładami pracy, środowiskami naukowymi popierającymi cele
Stowarzyszenia i działającymi na jego rzecz,
9. inspirowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych związanych z realizacją celów
Stowarzyszenia,
10. organizowania konferencji i sympozjów.
§8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1. organizowania spotkań ludzi ruchu harcerskiego,
2. organizowania konferencji i sympozjów,
3. prowadzenia działalności wydawniczo – badawczej,
4. prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej, oświatowej.
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§9
Wszystkie działania będą się odbywać z poszanowaniem aktualnie obowiązujących przepisów
prawa.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 10
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP posiadający pełną
zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, który należał,należy do
ruchu harcerskiego lub z nim współpracował.
1. Członkiem Stowarzyszenia zostaje się po:
1) złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydata,
2) podjęciu uchwały przez Zarząd Kręgu o przyjęciu w poczet członków.
2. Od negatywnej uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia
zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków
Kręgu, za pośrednictwem Zarządu Kręgu.
3. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego
uchwały wymienionej w ust. 3.
4. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania
Członków Kręgu.
§ 11
Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
1. uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
2. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach zgodnych z jego działalnością statutową,
3. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,
4. współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia
poprzez uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członków Kręgu, podejmowanie stosownych
uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
5. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 12
Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów
i programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia i Kręgu.
3. regularnego opłacania składek,
4. przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności.

5

§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
do Zarządu Kręgu Stowarzyszenia,
2) utraty zdolności do czynności prawnych,
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich
przez okres co najmniej 1 roku,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
uchwał i regulaminów lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego
członków,
5) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4 i 5 Zarząd Kręgu, a w przypadkach określonych
w ust. 1 pkt. 4 Sąd Koleżeński, zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu
lub wykluczeniu, podać jego przyczynę oraz wskazać organ władzy uprawniony
do rozpatrzenia odwołania.
Uchwały i orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżane w terminie 14
dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu który je wydał.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo na podstawie ust. 1
pkt. 3 następuje po rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Kręgu.
4. Skreślony lub wykluczony może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków Kręgu
w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o wykluczeniu.
Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Kręgu i jego
decyzje są ostateczne.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Delegatów zwane dalej Zjazdem Delegatów,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
§ 15
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów. Zjazd Delegatów może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
tajnego.
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2. Wybory są prawomocne bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Zjeździe.
3. W razie, gdy skład któregokolwiek organu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze wyboru uzupełniającego,
którego dokonują pozostali członkowie tego organu.
4. W trybie, o którym mowa w pkt 3, można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 16
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 17
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
Zjazd Delegatów
§ 18
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Delegatów.
1. Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawczy, i co cztery
lata, jako sprawozdawczo-wyborczy, zawiadamiając delegatów o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu Delegatów
na piśmie pocztą zwykłą lub elektroniczną.
3. Zjazd Delegatów jest ważny bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Zjeździe,
chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Zjazd Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien zostać zwołany przed upływem 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których został zwołany.
§ 19
Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
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8) podejmowanie uchwał o liczbie i trybie wyboru delegatów,
9) zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
§ 20
W Zjeździe Delegatów z głosem decydującym biorą udział:
1) Delegaci wybrani przez Zebrania Członków Kręgów,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
4) Sąd Koleżeński Stowarzyszenia,
5) Zarządy Kręgów.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 21
Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Zjazdu Delegatów.
1. Zarząd składa się z 11 do 15 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera
przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.
§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizowanie uchwał Zjazdu Delegatów,
2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6. zwoływanie Zjazdu Delegatów,
7. zatwierdzanie terminarza Walnych Zebrań Sprawozdawczo-wyborczych Członków Kręgów,
8. zatwierdzanie regulaminów kręgów,
9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zjazdu
delegatów,
10. ustalanie minimalnej wysokości składki członkowskiej.
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
§ 23
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji.
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2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa
razy w roku.
4. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. składanie sprawozdań na Zjazdach Delegatów z działalności własnej,
4. wnioskowanie do Zjazdu Delegatów o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.
Sąd Koleżeński Stowarzyszenia

1.
2.
3.
1.

2.

3.

4.

§ 25
Sąd Koleżeński wybierany jest przez Zjazd Delegatów spośród wszystkich członków
Stowarzyszenia i liczy od 3 do 5 osób.
Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych władz
Stowarzyszenia.
§ 26
Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów między członkami, wynikłych
w związku z działalnością Stowarzyszenia, do rozpatrywania spraw dotyczących
nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia oraz
do rozpatrywania odwołań w sprawach członkowskich.
Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek:
1) Członka Stowarzyszenia,
2) Zarządu Stowarzyszenia,
3) Komisji Rewizyjnej,
4) Zarządu Kręgu,
5) z własnej inicjatywy.
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku,
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
Sąd Koleżeński zobowiązany jest do przesłania orzeczenia wraz z uzasadnieniem
członkowi, którego dotyczy, niezwłocznie po jego wydaniu, listem poleconym.
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5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zjazdu
Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem organu, który
je wydał.
6. Odwołanie podlega rozpatrzeniu na najbliższym Zjeździe Delegatów.
Rozdział V
Jednostki terenowe
§ 27
Kręgi terenowe Stowarzyszenia korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia.
§ 28
Członkowie Kręgu uczestniczą w Zjazdach Delegatów Stowarzyszenia za pośrednictwem
wybranych delegatów kręgu i członków zarządu kręgu.
Zasady tworzenia kręgów terenowych
§ 29
Krąg terenowy powołuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek
komitetu założycielskiego. Komitet założycielski powinien liczyć nie mniej niż 10 członków,
działających na danym terenie.
Struktura organizacyjna kręgu
§ 30
Władzami kręgu są:
1. Walne Zebranie Członków Kręgu,
2. Zarząd Kręgu,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński (jeżeli walne zebranie członków kręgu dokona jego wyboru).
§ 31
1. Władze Kręgu wybierane są przez Walne Zebrania Członków Kręgu w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów. Walne Zebrania Członków Kręgu może zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz kręgu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienia dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
3. Wybory są prawomocne bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Walnym
Zebraniu Członków Kręgu.
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§ 32
1. Uchwały wszystkich władz Kręgu Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Kręgu Stowarzyszenia trwa 4 lata.
Walne Zebranie Członków Kręgu Terenowego
§ 33
1. Najwyższą władzą Kręgu Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Kręgu.
Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Kręgu 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 na piśmie pocztą zwykłą lub elektroniczną.
3. Walne zebranie jest ważne bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na zebraniu,
chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Kręgu zwołuje Zarząd Kręgu:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej Kręgu,
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Kręgu,
4) Zarządu Stowarzyszenia.
5. Uchwałę o rozwiązaniu Kręgu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Kręgu
kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Kręgu Stowarzyszenia może podjąć
także Zjazd Delegatów kwalifikowaną większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub
Komisji Rewiszyjnej Kręgu, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Kręgu.
§ 34
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Kręgu należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności Kręgu,
2. wybieraniu delegatów Kręgu na Zjazd Delegatów Stowarzyszenia,
3. wybieranie i odwoływanie władz Kręgu,
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Kręgu,
5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Kręgu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Kręgu,
7. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Kręgu.
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Zarząd Kręgu Terenowego
§ 35
1. Zarząd Kręgu składa się z 3 do 7 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wybiera się przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Kręgu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
trzy miesiące.
3. Kompetencje Zarządu Kręgu to:
1) realizacja uchwał Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Członków
Kręgu,
2) kierowanie bieżącą pracą Kręgu,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Kręgu,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Kręgu,
5) przyjmowanie i wykluczanie członków Kręgu,
6) reprezentowanie Kręgu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
7) zgłaszanie informacji o zmianie władz Kręgu do Zarządu Stowarzyszenia,
8) składanie Władzom Stowarzyszenia rocznych sprawozdań z działalności Kręgu.
Komisja Rewizyjna Kręgu Terenowego
1.
2.
3.
4.

5.

§ 36
Komisja Rewizyjna Kręgu jest niezależnym od Zarządu Kręgu organem powołanym do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego
wiceprzewodniczącego i sekretarza wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Kręgu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
W Kręgach Terenowych liczących do 15 członków, jeżeli Walne Zebranie Członków nie
dokona wyboru Komisji Rewizyjnej Kręgu, nadzór nad działalnością sprawuje Komisja
Rewizyjna Stowarzyszenia.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Kręgu Terenowego należą:
1) kontrola działalności Kręgu Stowarzyszenia,
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Kręgu z działalności,
4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium
Zarządowi Kręgu,
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu
Kręgu w razie jego bezczynności,
6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Kręgu,
7) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Kręgu o rozwiązanie Kręgu.
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Sąd Koleżeński Kręgu Terenowego

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§ 37
Sąd Koleżeński Kręgu wybierany jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków
Kręgu i liczy od 3 do 5 osób.
Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych władz
Stowarzyszenia.
Jeżeli Walne zebranie Członków nie dokona wyboru Sąd Koleżeńskiego Kręgu sądem
właściwym dla członków kręgu jest Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.
§ 38
Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów między członkami, wynikłych
w związku z działalnością kręgu, do rozpatrywania spraw dotyczących nieprzestrzegania
Statutu, regulaminów, uchwał władz kręgu oraz do rozpatrywania odwołań w sprawach
członkowskich.
Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek:
1) członka Stowarzyszenia,
2) Zarządu Stowarzyszenia,
3) Komisji Rewizyjnej,
4) Zarządu Kręgu,
5) z własnej inicjatywy.
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku,
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
Sąd Koleżeński zobowiązany jest do przesłania orzeczenia wraz z uzasadnieniem
członkowi, którego dotyczy, niezwłocznie po jego wydaniu, listem poleconym.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Kręgu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków Kręgu w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia za pośrednictwem Sądu
Koleżeńskiego Kręgu.
Odwołanie podlega rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Kręgu.
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Rozdział VI
Majątek i gospodarka finansowa
§ 39
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej przy
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach
prowadzenia zbiórek publicznych,
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami i
regulaminami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd Stowarzyszenia.
Sposób reprezentacji

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§ 40
Stowarzyszenie wsprawach innych niż majątkowe, reprezentuje Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony Wiceprzewodniczący
Zarządu Stowarzyszenia.
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia może wyznaczyć członka Zarządu
Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia w określonej sprawie.
W sprawach majątkowych, w tym związanych ze składaniem oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majatkowych, Stowarzyszenie reprezentują łącznie Przewodniczący
Zarządu Stowarzyszenia i Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia.
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia i Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia, mogą
udzielać innym osobom pełnomocnictw do załatwiania określonych spraw majątkowych.
W każdym wypadku wymagane jest, by pełnomocnictwo udzielone było w formie pisemnej
przez obydwie współdziałające osoby.
Krąg Terenowy Stowarzyszenia reprezentuje jego Przewodniczący, a w czasie jego
nieobecnośći Wiceprzewodniczący.
W sprawach majątkowych Krąg Terenowy na podstawie udzielonych pełnomocnictw
reprezentują łacznie Przewodniczący i Skarbnik Zarządu Kręgu Terenowego.
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Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 41
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Zjazd Delegatów bezwzględną
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy delegatów uprawnionych
do głosowania.
§ 42
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zjazd Delegatów kwalifikowaną
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych
do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd Delegatów określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.
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