STATUT „KRAJOWEJ FEDERACJI NORDIC WALKING”
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§1
Nazwa
Ogólnopolski związek stowarzyszeń działający pod nazwą „Krajowa Federacja Nordic Walking” (zwana
dalej również: Federacją) zrzesza stowarzyszenia oraz inne osoby prawne.
§2
Siedziba i teren działania Federacji
1. Siedzibą Federacji jest Złotoryja.
2. Terenem działania Federacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dla właściwego realizowania przyjętych celów statutowych Federacja może również działać poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Przy czym działalność na terenie innych państw odbywa się z
poszanowaniem obowiązującego tam prawa.
§3
Członkostwo w innych organizacjach
1. Federacja może przystępować i być członkiem innych organizacji międzynarodowych i krajowych, w tym
innych związków stowarzyszeń, o zbliżonych celach statutowych.
2. O przystąpieniu i członkostwie, o których mowa w ust. 1, decyduje Zarząd Federacji w drodze uchwały
powziętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu; w razie
równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§4
Osobowość prawna
Federacja posiada osobowość prawną jako „związek stowarzyszeń.”

1.
2.
3.
4.

5.

§5
Federacja jako podmiot prawa
Federacja jest strukturą ogólnopolską.
Federacja działa przy zachowaniu dobrowolności członkostwa, równouprawnienia członków i otwartości
na nowych członków oraz na nowe inicjatywy działania w ramach przyjętych celów statutowych.
Przystąpienie przez osoby prawne do Federacji nie narusza samodzielności i suwerenności organizacji
członkowskich.
Zasada, o której mowa w ust. 3, dotyczy przyszłych członków (organizacji) jak również trzech organizacji
założycielskich tj. „Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking” z siedzibą w Złotoryi, Stowarzyszenia
„NOC-ZIMA-GÓRY” z siedzibą w Złotoryi oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sportu Powszechnego
z siedzibą w Złotoryi.
Federacja może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, do prowadzenia swoich spraw i
realizacji celów statutowych.

1

§6
Oznaczenie Federacji w obrocie
1. Federacja może używać symboli i pieczęci, których wzory ustali Zarząd Federacji.
2. Symbole oraz nazwa, o której mowa w § 1 niniejszego Statutu, podlegają ochronie prawnej.
§7
Czas trwania
Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

Rozdział 2.
Cele statutowe i formy ich realizacji.
§8
Cele Federacji
Celem Federacji jest:
a) rozwój i popularyzacja różnych form aktywności ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem
nordic walking, we wszystkich obszarach kultury fizycznej, rekreacji, sportu i sportu
profesjonalnego, a także czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym,
b) współdziałanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej,
wspomaganie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uprawiania różnych
form aktywności ruchowej,
c) propagowanie uprawiania kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, a także
rozpowszechniania stosowania innych form aktywności ruchowej w różnych grupach wiekowych,
środowiskowych i społecznych,
d) propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w przedszkolach, szkołach – w tym
szkołach specjalnych, domach dziecka, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
§9
Formy realizacji celów
1. Federacja swoje cele realizuje poprzez:
a) opracowywanie kierunków rozwoju Federacji i czuwanie nad ich realizacją,
b) opracowywanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów szkolenia,
c) prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników, szkolenia i doskonalenia instruktorów,
trenerów oraz sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami, organizacjami,
stowarzyszeniami, federacjami, związkami,
d) opracowywanie planów i form egzaminowania, regulaminów egzaminowania w oparciu
o instytucje i organizacje rządowe i międzynarodowe,
e) prowadzenie kontaktów sportowych i szkoleniowych z organizacjami w kraju i za granicą,
f) prowadzenie zajęć z zakresu rekreacji i sportu,
g) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Federacji
oraz kontroli przestrzegania przez nich statutu,
h) stworzenie Karty Praw i Obowiązków Sportowca, postanowień oraz przepisów i regulaminów
uprawiania aktywności ruchowej, w szczególności związanej z marszem (marsz bez sprzętu,
marsz ze specjalistycznym sprzętem),
i) organizowanie zawodów, wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz uczestniczenie
w ogólnokrajowych i międzynarodowych zawodach sportowych, konferencjach, prelekcjach,
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rajdach,
prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
aktywne uczestniczenie w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich
i krajowych,
k) tworzenie i rozwijanie kół, grup oraz klubów zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych i starszych z zakresu różnych form aktywności ruchowej,
l) organizowanie zajęć/treningów/warsztatów ruchowych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych
i starszych,
m) organizowanie wykładów, prelekcji i spotkań ze znanymi sportowcami oraz innymi specjalistami
i autorytetami z zakresu kultury fizycznej i sportu,
n) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami materialnymi i finansowymi zgodnie z potrzebami
Federacji i obowiązującymi przepisami,
o) organizowanie kursów, seminariów, zgrupowań, obozów i egzaminów dla zawodników,
instruktorów, trenerów, sędziów oraz innych członków i wydawanie stosownych zaświadczeń,
p) współdziałanie w organizowaniu różnych form aktywnego wypoczynku z właściwymi
instytucjami i organizacjami,
q) reprezentowanie swoich członków wobec władz i organizacji kultury fizycznej,
r) prowadzenie niezbędnej działalności wydawniczej i informacyjnej,
s) podejmowanie innych zadań w celu realizacji działalności statutowej lub do których zobowiązane
będzie na mocy ustaw, albo przez organizację w których zostanie zrzeszona,
t) prowadzenie wypożyczalni profesjonalnego sprzętu sportowo - rekreacyjnego do uprawiania
różnych form aktywności ruchowej,
u) organizacja profesjonalnej wypożyczalni profesjonalnego sprzętu do uprawiania różnych form
aktywności ruchowej,
v) tworzenie i wyznaczanie profesjonalnych tras do uprawiania różnych form aktywności ruchowej.
2. W celu realizacji swych statutowych celów federacja może powoływać inne organizacje w granicach
dopuszczonych prawem.
j)

Rozdział 3.
Członkowie Federacji oraz prawa i obowiązki członków.
§ 10
Członkowie Federacji
Członkowie Federacji dzielą się na:
a) Członków Zwyczajnych,
b) Członków Wspierających,
c) Członków Honorowych.
§ 11
Członek Zwyczajny
1. Członkiem Zwyczajnym może być jedynie organizacja pozarządowa – stowarzyszenie, fundacja lub inna
osoba prawna o celach nienastawionych na zysk – posiadająca osobowość prawną, która złoży pisemną
deklarację członkostwa w Federacji i zostanie przyjęta w poczet Członków Zwyczajnych mocą uchwały
Zarządu Federacji.
2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych przysługuje prawo złożenia odwołania
od negatywnej uchwały Zarządu Federacji. Odmowa Zarządu winna być uzasadniona na piśmie. Odwołanie
należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Odwołanie złożyć należy do Walnego
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Zgromadzenia, za pośrednictwem Zarządu Federacji. Odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu.
Rozpatrzenie odwołania przez Walne Zgromadzenie następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
i następuje w drodze uchwały, która jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
3. Członek Zwyczajny jest reprezentowany w Federacji przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione
zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji danej organizacji. W skład osób reprezentujących różne
organizacji może wchodzić ta sama osoba fizyczna, będąca członkiem organu reprezentującego daną
organizację.
§ 12
Prawa Członków Zwyczajnych
1. Członkowie Zwyczajni mają następujące prawa:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Federacji,
b) zgłaszanie kandydatów do poszczególnych organów Federacji,
c) zgłaszanie wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Federacji,
d) udział w spotkaniach, eventach, imprezach i wszelkich innych działaniach wynikających z realizacji
celów statutowych Federacji,
e) korzystanie z pomocy i urządzeń Federacji na zasadach każdorazowo określonych przez Zarząd.
2. Każdy Członek Zwyczajny ma jeden głos.
§ 13
Obowiązki Członków Zwyczajnych
Członkowie Zwyczajni mają następujące obowiązki:
a) regularne opłacanie składek członkowskich,
b) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, uchwał organów Federacji oraz przepisów prawa,
w szczególności prawa o stowarzyszeniach,
c) aktywny i systematyczny udział w pracach Federacji,
d) czynne realizowanie celów statutowych Federacji,
e) dbałość o dobre imię Federacji oraz wzrost jej znaczenia i roli w skali kraju i poza jego granicami.
§ 14
Członek Wspierający
1. Członkiem Wspierającym może być każda, również zagraniczna, osoba fizyczna lub prawna jak również
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która uznaje Statut i zasady działania
Federacji i złoży pisemną deklarację członkostwa w Federacji i zostanie przyjęta w poczet Członków
Wspierających mocą uchwały Zarządu Federacji.
2. W deklaracji członkostwa winna być wskazana deklarowana forma lub formy wsparcia tj. pomoc
merytoryczną, rzeczową lub finansową
3. W przypadku odmowy przyjęcia znajdują zastosowanie zasady określone w § 8 ust. 2 niniejszego Statutu.
§ 15
Prawa Członków Wspierających
Członkowie Wspierający mają następujące prawa:
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a) udział w spotkaniach, eventach, imprezach i wszelkich innych działaniach wynikających z realizacji
celów statutowych Federacji,
b) zgłaszanie wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Federacji,
c) udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu,
§ 16
Obowiązki Członków Wspierających
1. Członkowie Wspierający mają następujące obowiązki:
a) branie czynnego udziału w realizowaniu celów statutowych Federacji,
b) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, uchwał organów Federacji oraz przepisów prawa,
w szczególności prawa o stowarzyszeniach,
c) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej znaczenia i roli w skali kraju i poza jego granicami,
d) wywiązywanie się z zadeklarowanej formy wsparcia.
2. Formy wsparcia wskazane w deklaracji nie są o tyle wiążące, że jeśli po jej złożeniu Członek Wspierający
ma możliwość innej formy wsparcia dla Federacji, to może ją również w taki sposób świadczyć.
3. Członkowie Wspierający zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.
§ 17
Członkowie Honorowi
1. Członkiem Honorowym może zostać każda, także zagraniczna, osoba prawna lub/i fizyczna, która w sposób
szczególny zasłużyła się dla Federacji.
2. O szczególnych zasługach dla Federacji i nadaniu statusu Członka Honorowego decyduje Walne
Zgromadzenie na wniosek Zarządu Federacji, po uzyskaniu pisemnej zgody lub pisemnego wniosku od
danej osoby fizycznej lub prawnej.
3. Członkowie Honorowi nie mają obowiązku uiszczenia składki członkowskiej.
§ 18
Prawa Członków Honorowych
Członkowie Honorowi mają następujące prawa:
a) udział w spotkaniach, eventach, imprezach i wszelkich innych działaniach wynikających z realizacji
celów statutowych Federacji,
b) zgłaszanie wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Federacji,
c) udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu.
§ 19
Ustanie członkostwa
1. Członkostwo w Federacji ustaje w następujących przypadkach:
a) pisemnego złożenia rezygnacji przez członka, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich
i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Federacji,
b) rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej przez organizację członkowską
z jakiegokolwiek powodu,
c) śmierci osoby fizycznej będącej Członkiem Wspierającym lub Członkiem Honorowym,
d) wykluczenia z Federacji, które następuje w przypadkach i w sposób określony w § 20 Statutu.
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2. Ustanie członkostwa w wypadkach wskazanych w ust. 1 a)-c) stwierdza Zarząd na drodze uchwały, o której
informuje pozostałych członków na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
§ 20
Wykluczenie członka
1. Wykluczenie członka może nastąpić ze względu na:
a) nieusprawiedliwione zaleganie z zapłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wynikających
z członkostwa w Federacji, przez okres co najmniej 3 miesięcy,
b) naruszanie zasad statutowych lub nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał organów Federacji
i/lub przepisów prawa, w szczególności prawa o stowarzyszeniach,
c) postępowanie i działania zagrażające interesom Federacji lub narażające Federację na szkodę,
d) postępowanie i działanie podważające autorytet i dobre imię Federacji.
2. Wykluczenie członka z Federacji następuje w drodze uchwały Zarządu, o której informuje pozostałych
członków na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
3. Wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu. Odwołanie składa się do
najbliższego Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia otrzymania
uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wykluczenia jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
§ 21
Zawieszenie członka
1. Zarząd ma prawo zawiesić członka w jego prawach do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne
Zgromadzenie, z w szczególności gdy wykluczenie przez Zarząd nastąpiło z przyczyn wskazanych w § 20
ust. 1 pkt. b) – d) niniejszego Statutu.
2. Decyzja o zawieszeniu zapada w formie uchwały Zarządu.
3. Skutkiem takiej uchwały jest zawieszenie wszelkich praw zawieszonego członka.
Rozdział 4.
Organy Federacji.
§ 22
Ogólnie
1. Organami Federacji są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd Federacji,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wybieralnych organów Federacji trwa 5 lat.
§ 23
Walne Zgromadzenie
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Federacji.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Federacji zgodnie z procedurą określoną w Statucie.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeśli zostało zwołane zgodnie
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z procedurą.
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się jawnie.
§ 24
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku przez Zarząd Federacji.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
wysyłane jest na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
z uwzględnieniem procedury wskazanej w § 26 niniejszego Statutu.

1.
2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

§ 25
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z własnej inicjatywy przez Zarząd Federacji
z ważnych powodów.
Zarząd ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli z takim wnioskiem na piśmie
wystąpi 1/3 Członków Zwyczajnych lub Komisja Rewizyjna. Zarząd winien zrealizować wniosek nie
później niż w ciągu 30 dni od jego złożenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje wyłącznie te sprawy, dla których zostało zwołane.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia wysyłane jest na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, z uwzględnieniem procedury wskazanej w § 26 niniejszego Statutu.
§ 26
Procedura zwołania Walnego Zgromadzenia
Informacje o terminie, miejscu i planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd przesyła
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy członka wskazany w pisemnym oświadczeniu
złożonym do Zarządu Federacji.
W braku wskazania adresu mailowego informacja, o której mowa w ust. 1, winna być przesłana na adres
siedziby członka przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub przekazana osobiście osobie
upoważnionej zgodnie z zasadami reprezentacji danego członka za pisemnym pokwitowaniem odbioru
takiego zawiadomienia na piśmie.
Członkowie mają prawo wglądu w swoje dane gromadzone przez Federację oraz żądania ich aktualizacji
w przypadku zmiany danych, w szczególności siedziby, adresu i adresu mailowego. Jednocześnie
członkowie mają obowiązek zgłaszać każdorazową zmianę siedziby, adresu i/lub adresu mailowego.
Zgłoszenie winno nastąpić w terminie 7 dni od dokonania zmiany.
W przypadku, gdy członek nie poinformuje o zmianie adresu mailowego lub adresu siedziby wszelką
korespondencję kierowaną na wskazany wcześniej i niezaktualizowany adres mailowy lub adres siedziby
uznaje się za skutecznie doręczoną.

§ 27
Udział w Walnym Zgromadzeniu
1. Członkowie Zwyczajni uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.
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2. Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi oraz osoby zaproszone przez Zarząd mogą uczestniczyć
w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
3. Na Walnym Zgromadzeniu członkowie reprezentowani są przez upoważnionych przedstawicieli zgodnie
z zasadami reprezentacji.
§ 28
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie posiada w szczególności kompetencje do:
a) dokonywania zmian w Statucie,
b) uchwalania regulaminów Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej, jeśli takie zostaną sporządzone w
toku ich działalności,
c) określania kierunków i priorytetów działania Federacji,
d) uchwalania programów działania Federacji,
e) wyboru i odwoływania członków Zarządu Federacji oraz Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym
lub tajnym – według decyzji uprawnionych,
f) udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) przyjmowania i akceptacji merytorycznego sprawozdania z działalności sporządzonego przez Zarząd
Federacji,
h) uchwalania rocznego budżetu i założeń budżetowych na następne lata – na wniosek Zarządu Federacji,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Federacji,
j) podejmowania uchwał o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jego majątku,
k) uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz Federacji,
oraz terminów ich płatności,
l) nadawanie statusu Członka Honorowego na wniosek Zarządu,
m) ustalanie wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Federacji.
2. Walne Zgromadzenie jest władne do podjęcia decyzji we wszelkich innych sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji innych organów Federacji.
3. Wysokość pierwszej składki członkowskiej oraz termin płatności uchwala zebranie założycielskie, a każdą
zmianę w zakresie jej wysokości i/lub terminów płatności uchwala Walne Zgromadzenie zgodnie z § 28 ust.
1 pkt j) niniejszego Statutu.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 29
Obrady Walnego Zgromadzenia
Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący
wybierany jest na początku Zgromadzenia spośród obecnych osób i w drodze uchwały powziętej zwykłą
większością głosów.
Do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obradami kieruje Prezes Zarządu,
a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, którzy mogą być wybrani na Przewodniczącego.
Przewodniczący wybiera spośród osób obecnych Protokolanta Walnego Zgromadzenia, dla którego wyboru
wystarczy brak sprzeciwu pozostałych osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia oraz Protokolanta Walnego Zgromadzenia.
Wnioski podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszane są przez poszczególnych członków. Wnioski składane

8

są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podlegają zaprotokołowaniu.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
7. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu i rozwiązania Federacji wymagają większości 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

1.
2.

3.

4.

5.

§ 30
Zarząd Federacji
Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz i kieruje jej pracami.
Zarząd Federacji liczy od 1 do 3 osób, a członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie
spośród reprezentantów organizacji członkowskich obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Walne
Zgromadzenie spośród wybranych do Zarządu Federacji osób wybiera Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
Zarządu.
Kadencja Zarządu Federacji trwa 5 lat. Osoby wybrane do Zarządu Federacji nie są ograniczone w
pełnieniu tych funkcji do określonej liczby kadencji i mogą być powtórnie wybrane z zachowaniem
przepisów prawo o stowarzyszeniach oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
Pierwszy skład Zarządu Federacji wybrany zostanie przez Zebranie Założycielskie spośród reprezentantów
organizacji członkowskich wybranych do ich reprezentowania. Po wyborze członków Zarządu, spośród
wybranych osób powołany zostanie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu,
Członkowie Zarządu Federacji mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie.

§ 31
Zakres kompetencji Zarządu Federacji
1. Do kompetencji Zarządu Federacji należy:
a) kierowanie bieżącymi sprawami Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i z poszanowaniem postanowień niniejszego Statutu,
b) reprezentacja Federacji na zewnątrz,
c) realizacja budżetu i zarządzanie majątkiem Federacji, w szczególności przyjmowanie darowizn, zapisów
i spadków,
d) zaciąganie zobowiązań majątkowych,
e) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Federacji (sprawozdanie
merytoryczne) oraz sprawozdań finansowych,
f) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia,
g) zatrudnianie pracowników,
h) przyjmowanie nowych członków do Federacji,
i) inne sprawy określone w Statucie.
2. Zarząd może powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne do realizacji celów statutowych, w tym
Zespoły Problemowe, które działać będą na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
§ 32
Posiedzenia Zarządu Federacji
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1. Posiedzenia Zarządu Federacji odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
2. Posiedzeniami kieruje Przewodniczący Posiedzenia, którego funkcje przejmuje Prezes Zarządu
lub Wiceprezes Zarządu. Przewodniczący Posiedzenia wybiera spośród obecnych osób Protokolanta,
który sporządzi pisemny zapis z przebiegu posiedzenia (Protokół). Protokół podpisuje Przewodniczący
Posiedzenia oraz Protokolant.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
Zarządu (w przypadku, gdy Zarząd jest dwu- lub trzyosobowy). W przypadku równego stosunku głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 33
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem Federacji powołanym do kontroli działalności Federacji,
w tym kontroli działalności Zarządu Federacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 1 do 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród
reprezentantów organizacji członkowskich obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie
spośród wybranych do Komisji Rewizyjnej osób wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Osoby wybrane do Komisji Rewizyjnej nie są ograniczone
w pełnieniu tych funkcji do określonej liczby kadencji i mogą być powtórnie wybrane z zachowaniem
przepisów prawo o stowarzyszeniach oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
§ 34
Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy nadzór i kontrola Federacji, w szczególności:
a) badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Federacji,
b) kontrola zgodności działania Zarządu Federacji z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz
postanowieniami niniejszego Statutu,
c) opiniowanie sprawozdań Zarządu Federacji z działalności Federacji, w szczególności sprawozdania
finansowego,
d) prowadzenie innych spraw określonych w niniejszym Statucie.
2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Komisji. W przypadku równoości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w Posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 35
Członkowie Komisji Rewizyjnej
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu Federacji.
§ 36
Zasady reprezentacji Federacji
Do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Federacji
uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu, również w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy
(jednoosobowa reprezentacja Prezesa Zarządu).
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Rozdział 5
Majątek

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§ 37
Majątek Federacji
Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze oraz środki pienieżne.
Źródłami powstania majątku Federacji są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z majątku Federacji,
c) dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, zapisy i spadki
d) zbiórki publiczne i dochody z ofiarności publicznej,
e) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
f) dywidendy należne z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
Federacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Federacji.
Federacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 38
Działalność gospodarcza Federacji
Federacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów statutowych.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 39
Zmiana Statutu
Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością co najmniej 2/3 głosów
w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 40
Rozwiązanie Federacji
1. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania Federacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością co najmniej
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zgromadzenie w uchwale o rozwiązaniu Federacji określa:
a) sposób jej likwidacji,
b) przeznaczenie majątku Federacji,
c) skład komisji likwidacyjnej odpowiedzialnej za rozwiązanie Federacji.
§ 41
Odpowiednie stosowania
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym prawa o stowarzyszeniach.
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§ 42
Dzień wejścia w życie
Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem jego przyjęcia i uchwalenia przez Zebranie
Założycielskiej Federacji.

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego: Paulina Ruta

_______________________________

Protokolant Zebrania Założycielskiego: Piotr Kaczmarski

_______________________________

Prezes Zarządu Federacji: Paulina Ruta

_______________________________________

Wiceprezes Zarządu Federacji: Piotr Kaczmarski

_______________________________________

Członek Zarządu Federacji: Krystyna Ruczkowska

_______________________________________
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