STATUT
Stowarzyszenia „Ośrodek Współpracy Europejskiej”
I. Postanowienia ogólne
Art. 1
Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się
stowarzyszenie „Ośrodek Współpracy Europejskiej”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Art. 2
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby, które są gotowe działać na rzecz wcielenia w
życie idei społeczeństwa obywatelskiego.

Art. 3
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą stosownie do
obowiązującego prawa wewnętrznego i międzynarodowego

Art. 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Dzierżoniów, województwo Dolnośląskie.

II Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
Art. 5
Celem stowarzyszenia jest:
1. propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
2. działania na rzecz integracji europejskiej,
3. promowanie idei partycypacji obywatelskiej  czynnego udziału obywateli w życiu
publicznym,
4. propagowanie rozwoju osobistego obywateli,
5. propagowanie wykorzystania innowacji naukowych, technologicznych i społecznych dla
poprawy jakości życia,
6. popieranie rozwoju samorządności lokalnej,
7. wspieranie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Art. 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. przygotowywanie,
Stowarzyszenia,
2. opracowywanie
Stowarzyszenia,

wydawanie
i

i

prowadzenie

rozpowszechnianie
programów

publikacji

edukacyjnych

realizujących
dotyczących

cele
celów

3. organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń upowszechniających cele Stowarzyszenia,
4. organizowanie kampanii informacyjnych i stałą współpracę z mediami dla propagowania
celów Stowarzyszenia,
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5. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami prywatnymi realizującymi podobne
cele,
6. zabieranie głosu w debacie publicznej na tematy związane z celami Stowarzyszenia i
przekazywanie władzom publicznym opinii i postulatów prowadzących do realizacji tych
celów.

III Członkostwo
Art. 7
Członkami stowarzyszenia są:
1. członkowie zwyczajni,
2. członkowie wspierający.

Art. 8
1. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy i cudzoziemscy na zasadach
określonych w ustawie powołanej w art. 1.
2. W sprawach przyjmowania członków zwyczajnych organem właściwym jest Zarząd
Stowarzyszenia.
3. Decyzje o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd na
pisemny wniosek kandydata, poparty rekomendacją dwóch członków zwyczajnych, w
terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Art. 9
1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne uznające jego
cele bądź zainteresowane jego rozwojem i deklarujące opłacenie składek lub inną formę
finansowego wspierania Stowarzyszenia.
2. Organem właściwym do przyjmowania tych członków jest Zarząd Stowarzyszenia.

IV. Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia
Art. 10
Członkowie zwyczajni maja prawo:
1. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
3. brania czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności uczestniczenia w
Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,
4. korzystania ze świadczeń ustalonych przez władze Stowarzyszenia,
5. otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
6. otrzymywania od Zarządu Stowarzyszenia zaświadczeń o swojej działalności w ramach
Stowarzyszenia i przedkładania tych zaświadczeń osobom trzecim.

Art. 11
Członkowie wspierający maja prawo:
1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu bez głosu stanowiącego,
2. otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
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Art. 12
Członkowie zwyczajni maja obowiązek:
1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania,
3. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. regularnie opłacać składki.

Art. 13
Członkowie wspierający maja obowiązek regularnego opłacania składek.

V. Ustanie członkostwa
Art. 14
Ustanie członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na skutek:
1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2. śmierci członka,
3. wykluczenia członka w przypadku naruszenia postanowienia Statutu lub uchwał władz
Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, przy czym:
a) organem właściwym do wykluczenia ze Stowarzyszenia członka jest Zarząd
Stowarzyszenia
b) decyzja o wykluczeniu powinna być poprzedzona udzieleniem pisemnego
upomnienia określającego szczegółowo rodzaj stawianych zarzutów, z zastrzeżeniem
pkt. c niniejszego ustępu,
c) w wypadku szczególnie rażącego naruszenia Statutu lub działalności na szkodę
Stowarzyszenia, wykluczenie członka następuje bez wcześniejszego upomnienia,
d) od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania, przy czym w okresie odwoławczym
wszystkie prawa i obowiązki członkowskie ulegają zawieszeniu.

Art. 15
Ustanie członkostwa wspierającego następuje w wyniku:
1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2. śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej – w przypadku jej ustania,
3. wykluczenia przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w przypadku
uchylania się od podjętych na rzecz Stowarzyszenia zobowiązań.

VI. Władze i organy Stowarzyszenia
Art. 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
2. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
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Art. 17
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie zbiera się co najmniej raz do roku.
3. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania może odbyć się w każdym czasie na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej ¼ liczby członków zwyczajnych.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Zarząd zwołuje w terminie nie dłuższym niż
6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego artykułu.

Art. 18
Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należy:
1. wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
2. ustalenie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
3. uchwalenie zmian Statutu Stowarzyszenia,
4. uchwalenie regulaminów pracy Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych struktur prawnoorganizacyjnych,
7. podejmowania uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku.
8. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczania członków wspierających,
9. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, wysokości składek i zasad ich płacenia,
10. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia
zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów,

i

Komisji

Rewizyjnej

oraz

11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 19
1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania ważnych uchwał przy obecności co najmniej
połowy członków zwyczajnych.
2. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, członkowie Stowarzyszenia powinni
być zawiadomieni pisemnie co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.
3. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że Statut
stanowi inaczej.
4. Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad podanym do wiadomości członkom Stowarzyszenia w terminie i w sposób określony
w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego artykułu.
5. Na wniosek co najmniej ¼ członków zwyczajnych lub na wniosek Zarządu, Walne Zebranie
może podjąć uchwałę w sprawie zmiany porządku obrad poprzez:
a) zmianę kolejności rozpatrywanych spraw;
b) wprowadzenie nowych spraw do rozpatrzenia;
c) skreślenie z porządku obrad poszczególnych spraw.
6. Głosowanie na posiedzeniach Walnego Zebrania odbywa się jawnie za wyjątkiem wyborów
członków władz Stowarzyszenia.
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Art. 20
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie:
 Prezesa,
 Wiceprezesa,
 Sekretarza.
3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata.
4. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, w
liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu Stowarzyszenia.
5. Ustępujący członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być wybierani ponownie.

Art. 21
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2. zarządzenie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i Komisji Rewizyjnej,
4. zapewnienie wykonania uchwał władz Stowarzyszenia,
5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego budżetu,
6. powoływanie stałych lub okresowych zespołów do wykonywania określonych zadań
statutowych,
7. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
8. wykluczanie członków zwyczajnych i wnioskowanie do Walnego Zebrania o wykluczenie
członków wspierających,
9. sporządzanie bilansu i sprawozdania ze swej działalności.

Art. 22
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz do roku.
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 2 członków Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 23
Do składania oświadczeń z zakresu praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są Prezes albo
upoważnieni przez niego członkowie Zarządu Stowarzyszenia działający wspólnie lub osobno na
podstawi pisemnego upoważnienia Prezesa Zarządu.

Art. 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.
3. Do Komisji Rewizyjnej nie mogą kandydować członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona na okres trwania kadencji Przewodniczącego.
5. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce
ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Komisji.
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6. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie.

Art. 25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz
występowanie z wnioskami pokontrolnymi; okresowe kontrole powinny odbywać się co
najmniej raz do roku,
2. dokonywanie oceny, we własnym zakresie lub przy pomocy biegłych, działalności
statutowej, finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia oraz żądanie od Zarządu
Stowarzyszenia wyjaśnień w sprawach dotyczących jego działalności,
3. określanie sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli,
4. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu oraz występowanie z wnioskiem o absolutorium
dla Zarządu Stowarzyszenia,
5. przedstawianie wniosków Walnemu Zebraniu.
Art. 26
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz do roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeśli zostały podjęte zwykłą większością głosów w
obecności więcej niż połowy członków Komisji Rewizyjnej.

VII. Majątek Stowarzyszenia
Art. 27
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. dochody z działalności
Stowarzyszenia,

gospodarczej

Stowarzyszenia

oraz

dochody z

majątku

3. darowizny, spadki, subwencje, zapisy i dotacje.

Art. 28
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych
przepisach.

VIII. Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia
Art. 29
Zmiana Statutu Stowarzyszenia i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania
podjętej zwykłą większością głosów wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Art. 30
1) W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powoła komisję
likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia zgodnie z uchwalonymi
wytycznymi i obowiązującymi przepisami.
2) Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie wskaże instytucje, na rzecz
których przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania
likwidacyjnego.
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