Statut Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji
ZWIEDZAK
1.
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Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Zwiedzak, zwane dalej stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: STiR Zwiedzak.
§2
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Głogów.
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§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§5
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej swoich Członków. Do prowadzenia swych spraw
stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
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Rozdział 2. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§6
Celem Stowarzyszenie jest prowadzenie działalności naukowo-edukacyjnej wspierającej turystów, podróżników, miłośników
geografii i świata.
Celem Stowarzyszenia jest również podejmowanie działań ze sfery zadań publicznych w zakresie:
a) turystyki i krajoznawstwa – polegających na krzewieniu turystyki i krajoznawstwa, działanie na rzecz poprawy
infrastruktury lub rozwiązań korzystnych dla turystów, podróżników i branży turystycznej jak i lobbowaniu korzystnych
rozwiązań na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
c) ochrony i promocji zdrowia – poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń i
możliwości ich unikania związanymi z uprawianiem turystyki, rekreacji i sportu,
d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności wspieranie uprawiania turystyki, rekreacji i sportu przez
osoby niepełnosprawne,
e) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
f) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
g) wypoczynku dzieci i młodzieży,
h) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
i)
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
j)
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
k) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
l)
ratownictwa i ochrony ludności,
m) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i wojen w kraju i za granicą,
n) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
o) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
p) promocji i organizacji wolontariatu,
q) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
r) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§7
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) prowadzenie działalności naukowej polegającej na gromadzeniu, przetwarzaniu i systematyzowaniu wiedzy o
przestrzennym zróżnicowaniu struktur fizyczno-geograficznych i społeczno-ekonomiczno-geograficznych i ich wzajemnym
powiązaniu,
b) prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej tematycznie do turystów, podróżników, miłośników geografii i świata
poprzez dostarczanie im, w przystępny sposób, efektów prowadzonej działalności naukowej, korzystając z wszystkich
możliwych kanałów informacji,
c) prezentowanie efektów swojej działalności we wszystkich dostępnych środkach przekazu, w tym również publikację
czasopism i produkcje filmów,
d) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów, którym celem jest zgromadzenie informacji niezbędnej
do prowadzenia działalności statutowej,
e) lobbowanie rozwiązań korzystnych dla turystów i podróżników,
f) finansowanie lub współfinansowanie budowy infrastruktury przydatnej turystom i podróżnikom,
g) zakup, finansowanie lub współfinansowanie sprzętu lub rzeczy niezbędnych do realizacji celów statutowych, w tym
również sprzętu dla niepełnosprawnych.
h) propagowanie uprawiania sportu,
i)
organizację wyjazdów, wycieczek, obozów sportowych, bali i bankietów,

j)
k)
l)

prowadzenie działalności mającej na celu zachęcenie do wspierania statutowej działalności Stowarzyszenia,
wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej, w tym związanych z wytyczaniem,
znakowaniem i konserwacją szlaków turystycznych,
podejmowanie wszelkich innych działań, które dążyłyby do realizacji celów statutowych.

Rozdział 3. CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie Członkiem wspierającym
Stowarzyszenia.
§9
Stowarzyszenie posiada Członków:
a) Zwyczajnych,
b) Wspierających,
c) Honorowych.
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§ 10
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklaracji zawierającą
rekomendację dwóch Członków Stowarzyszenia oraz pozytywną opinię Zarządu.
Przyjęcia nowych Członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia
deklaracji.
Członkowie Zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach Członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) opłacania składek członkowskich.
§ 11
Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w
ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
Członek Wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 12
Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój
Stowarzyszenia.
Członkiem Honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 Członków
Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z
głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni.
Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich. Członkowie Wspierający mogą zostać zwolnieni z opłat
członkowskich uchwałą Zarządu.
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§ 14
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej w formie pisemnej na ręce Członka Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
władz Stowarzyszenia lub ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
c) nie opłacania składek członkowskich,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział 4. WŁADZE STOWARZYSZENIA
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§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może
nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.
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§ 16
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych Członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 17
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
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Walne Zebranie Członków
§ 18
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) z głosem decyzyjnym :
•
Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia nie przynależni do oddziałów Stowarzyszenia (jeśli takowe istnieją),
•
jeśli Stowarzyszenie posiada oddziały to po jednym delegacie z każdego oddziału – delegat wybierany jest na
Walnym Zebraniu Członków Oddziału,
b) z głosem doradczym Członkowie Honorowi, Członkowie Wspierający i zaproszeni goście.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczowyborcze, zawiadamiając Członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie
nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. Poinformowanie Członków o drugim terminie
Walnego Zebrania Członków nie wymaga 14 dniowego wyprzedzenia.
Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub
żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie Członków
może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,
i)
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j)
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 19
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, oraz
do reprezentowania Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd składa się z minimum 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje
prezes.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g) przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia, w tym Członków Wspierających,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
i)
rozpatrywanie wniosków o powołaniu oddziału stowarzyszenia,
j)
ustalanie wysokości składek członkowskich.
Komisja Rewizyjna
§ 20
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z minimum 2 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje
przewodniczący.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności stowarzyszenia,
c) żądania od Członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
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ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu
Stowarzyszenia,
f) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
g) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w razie jego bezczynności,
h) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w
Stowarzyszeniu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z Członkami Zarządu,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości
wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi.

Rozdział 5. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
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§ 21
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d) dochody z działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce powyżej 15 tys. euro.
§ 22
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między jego Członków.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sposób reprezentacji
§ 23
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach
majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu działających łącznie, chyba, że dalsze postanowienia
statutu stanowią inaczej.
Decyzje o których mowa w pkt. 1, których wartość przekracza pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa GUS za rok poprzedni wymagają współdziałania dwóch Członków Zarządu
działających łącznie w tym Prezesa Zarządu.

Rozdział 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zmiana Statusu
§ 24
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów.
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Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 25
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
Działalność Gospodarcza
§ 26
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Rozdział 7. JEDNOSTKI TERENOWE
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§ 27
Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
Odziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.
Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
za pośrednictwem wybranego Delegata Oddziału.
Zasady tworzenia
§ 28
Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie
Założycielskie Oddziału liczące nie mnie niż 15 członków Stowarzyszenia działających na danym terenie dla tworzenia oddziału
posiadającego osobowość prawną lub nie mniej niż 7 członków Stowarzyszenia działających na danym terenie dla tworzenia
oddziału nie posiadającego osobowości prawnej.
Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia może odmówić utworzenie Oddziału Stowarzyszenia.
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Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
Odwołania od decyzji Zarządu w sprawie nie udzielanie zezwolenia na założenie oddziału rozpatrywane są na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków.
Struktura organizacyjna
§ 29
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Władze oddziału to:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału wybierane są przez Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków Oddziału może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
W razie, gdy skład Władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu
może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie
można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 30
Uchwały wszystkich Władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych Członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 31
Kadencja wszystkich wybieralnych Władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 5 lat.
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Walne Zebranie Członków Oddziału
§ 32
Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:
a) z głosem decyzyjnym Członkowie Zwyczajni Oddziału Stowarzyszenia,
b) z głosem doradczym Członkowie Honorowi, Członkowie Wspierający i zaproszeni goście.
Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając Członków Oddziału o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w
drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału. Poinformowanie
Członków oddziału o drugim terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału nie wymaga 14 dniowego wyprzedzenia.
Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia,
d) na żądanie Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
e) na żądanie Zarządu Stowarzyszenia,
f) na żądanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku
lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Uchwały Walnego Zebrania Oddziału Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie Oddziału
może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Oddziału Stowarzyszenia,
b) wybór delegata na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
c) uchwalania zmian statutu oddziału Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia,
e) udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, lub Zarządowi Stowarzyszenia.
f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Oddziału,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Oddziału
lub jego władze,
i)
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
j)
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia.
k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Oddziału Stowarzyszenia.
Zarząd Oddziału
§ 33
Zarząd Oddziału jest powołany do kierowania całą działalnością Oddziału Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków Oddziału, oraz do reprezentowania Oddziału Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd Oddziału składa się z minimum 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa oddziału,
wiceprezesa oddziału i skarbnika oddziału.
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu
Oddziału zwołuje prezes oddziału.
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
d) zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
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planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej oddziału,
reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia, w tym Członków Wspierających,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia,
wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 34
Komisja Rewizyjna Oddziału powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z minimum 2 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu
komisji.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji
Oddziału zwołuje przewodniczący.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a) kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b) żądania od Zarządu Oddziału przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Oddziału,
c) żądania od Członków Zarządu Oddziału złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
d) ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
e) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału i Zarządu Oddziału,
f) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału,
g) wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych Członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
h) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału,
i)
wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.
Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Oddziału z pełnieniem funkcji w Zarządzie Oddziału lub ze stosunkiem
pracy w Stowarzyszeniu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą:
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z Członkami Zarządu,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej Oddziału zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w
wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi.
Postanowienia końcowe dotyczące Oddziału Stowarzyszenia
§ 35
Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami
statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia
lub w inny sposób działają na szkodę Stowarzyszenia.
Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia
może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
Członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu
nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.
Działalność Gospodarcza Oddziału
§ 36
Oddział Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
Oddział Stowarzyszenia prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Do prowadzenia działalności gospodarczej Oddziału wymagane jest uzyskanie zgody Zarządu Stowarzyszenia.

