STATUT
Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarności Finansowej
w Brzeszczach.
( Przyjęty w dn. 05.11.2009r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków
w Brzeszczach)
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej, jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie
i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających oszczędzaniu i prawidłowej
gospodarce finansowej oraz promowaniu, wspieraniu organizacyjnym i rzeczowym
osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§2
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Brzeszczach woj. małopolskie

§3
Stowarzyszenie
działa
na
podstawie
przepisów
ustawy
Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz..U. z 1989 r. Nr.20 , poz. 104 z późn. zm.) oraz
niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.

§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci określonych na zasadach
określonych w przepisach szczegółowych.
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§7
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

§8
Stowarzyszenie realizuje cele przez :
1. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie
oszczędzania, gospodarki finansowej, rozwoju przedsiębiorczości i ograniczenia
bezrobocia,
2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń
w
dziedzinie
oszczędzania.
gospodarki
finansami,
przedsiębiorczości i ograniczenia bezrobocia,
4. doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną oraz szkolenie członków
i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
5. prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej,
6. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
7. prowadzenie działalności integrującej członków
aktywność kulturalną, rekreacyjną i oświatową,

Stowarzyszenia

poprzez

8. promocja regionów, w których działa Stowarzyszenie, w kraju i za granicą,
9. wszechstronne wspieranie społecznych instytucji finansowych o charakterze
samopomocowym, prowadzących działalność na zasadzie non-profit,
10. inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy na rzecz instytucji kulturalnych,
oświatowych i naukowych oraz instytucji, których celem jest krzewienie edukacji
finansowej,
11. upowszechnianie polubownych form rozstrzygania sporów finansowych poprzez
propagowanie i prowadzenie:
a) arbitrażu konsumenckiego,
b) postępowań pojednawczych,
12. prowadzenie funduszu doręczeniowego,
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13. udzielania poręczeń,
14. współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną praw
konsumenta.

§9
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki
organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału pomiędzy jego członków.

§ 11
Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Członkowie Zarządu mogą być
zatrudnieni w Stowarzyszeniu. Zasady wynagrodzenia dla członków ustala Walne
Zebranie. W okresie między Walnymi Zebraniami, zatrudnienie każdego członka Zarządu
wymaga akceptacji przez większość Zarządu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. członków zwyczajnych – osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
2.

członków wspierających – osoby prawne zainteresowane działalnością
Stowarzyszenia, działające w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.

§ 14
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez wypełnienie deklaracji członkowskiej
i przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
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§ 15
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
2. dbać o jego dobre imię,
3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień
statutu,
5. regularnie opłacać składki zgodnie z ustaleniami Zarządu.

§ 16
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
w szczególności:
1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
2. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
3. korzystać z lokali Stowarzyszenia,
4. korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej
działalności,
5. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, wydawnictw, poradnictwa i szkoleń,
które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 17
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia
woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają
z Zarządem Stowarzyszenia
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym
wymienionych w § 16 pkt. 2-6.

§ 18
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na wskutek:
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1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec
Stowarzyszenia,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich, lub innych zobowiązań przez okres ustalony przez Zarząd,
4. naruszania postanowień statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
5. w przypadkach określonych w pkt 3 i 4 decyzję orzeka Zarząd, podając przyczynę
skreślenia.

§ 19
Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków
w terminie 14-tu dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

§ 20
Do osób którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone
w § 19.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Zebranie Delegatów zastępujące Walne Zebranie Członków w przypadku, gdy liczba
członków przekroczy 300 osób.

§ 22
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 6 lat, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych na
Walnym Zebraniu.
2. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w trakcie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji
dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
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§ 23
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia nie stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§ 24
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (W.Z.Cz.)
2. W W.Z.Cz. mogą uczestniczyć osobiście z głosem stanowiącym członkowie
zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający
i zaproszeni goście.
3. W W.Z.Cz. winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o
pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez
względu na liczbę uczestników.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się jeden raz w roku, nie później niż 30
czerwca. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania zamieszczając ogłoszenie w siedzibie
stowarzyszenia. W przypadku zastąpienia WZCz Zebraniem Delegatów, Zarząd
przesyła powyższe informacje listem poleconym na adres delegatów co najmniej 10
dni przed Zebraniem Delegatów .
5. Walne Zebranie Członków w trybie nadzwyczajnym jest zwoływane przez Zarząd w
celu rozpatrzenia konkretnych spraw, podanych we wniosku o zwołanie Walnego
Zebrania Członków. Z inicjatywą zwołania Walnego Zebrania Członków w trybie
nadzwyczajnym może wystąpić 1/5 członków Stowarzyszenia, nie mniej jednak niż 10
członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna. Walne
Zebranie Członków w trybie nadzwyczajnym odbywa się nie później niż 30 dni od
upłynięcia uzasadnionego wniosku do Zarządu.
6. W.Z.Cz. obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, a uchwały
zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów członków obecnych na Zebraniu.

7. W.Z.Cz. może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad
podanym do wiadomości członków w terminach określonych w ust. 4 i 5.

§ 25
Do kompetencji W.Z.Cz. należy w szczególności:
1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
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4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,
6. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
8. podjęcie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10. decydowanie o zasadach zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu,
11. decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala
właściwości innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 26
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
W.Z..Cz., reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed W.Z.Cz.
2. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch do czterech Członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.
4. Uchwały Zarządu zapadają w obecności co najmniej połowy składu Zarządu
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozkładu
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
a) realizacja uchwał W.Z.Cz.,
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
c) ustalanie budżetu Stowarzyszenia i wysokości składek członkowskich,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku,
f) zwoływanie W.Z.Cz.,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,
h) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników.
i) ustala liczbę delegatów na Zebranie Delegatów oraz podział członków na grupy
członkowskie,
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j) podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych
i gospodarczych oraz wystąpienia z nich.
6. Prezes Zarządu kieruje i organizuje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności
zastępuje go wyznaczony Członek Zarządu.
7. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może
Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności.

utworzyć

biuro

Komisja Rewizyjna

§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w obecności co najmniej 2 członków Komisji
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy równej ilości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z pełnieniem innych funkcji we
władzach Stowarzyszenia.
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) występowanie do Zarządu
z przeprowadzonych kontroli,

oraz

W.Z.Cz.

z

wnioskami

wynikającymi

c) złożenie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego W.Z.Cz. w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo
zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie W.Z.Cz. w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym
statutem,
e) składanie na W.Z.Cz. wniosku o udzielenie, lub odmowę udzielenia absolutorium
dla Zarządu,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na W.Z.Cz.

§ 28
Zebranie Delegatów
1. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób, Walne Zebranie
Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów.
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2. Wyboru delegatów na Zebranie Delegatów dokonują Zebrania Grup Członkowskich
w liczbie ustalonej przez Zarząd, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy.
3. Delegaci wybierani są na sześcioletnią kadencję.
4. Kadencja delegatów upływa z dniem pierwszego posiedzenia Zwyczajnego Zebrania
Delegatów nowej kadencji. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje
w razie odwołania go przez organ dokonujący wyboru lub ustania członkowstwa
w Stowarzyszeniu. Na miejsce delegata, który utracił mandat, Zebranie Grupy
Członkowskiej dokonuje wyboru innego delegat do końca kadencji.
5. Do Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Walnym
Zebraniu Członków.
6. Członek Stowarzyszenia nie będący delegatem może uczestniczyć w Zebraniu
Delegatów bez prawa głosu.

§ 29
Zebranie Grup Członkowskich
1. Podziału członków Stowarzyszenia na Grupy Członkowskie dokonuje Zarząd.
2. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd w przypadku konieczności wyboru
delegatów. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania zawiadamia się wszystkich
członków danej grupy poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Stowarzyszenia przynajmniej na 7 dni przed datą Zebrania.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej może być ponadto zwołane na żądanie Komisji
Rewizyjnej, skierowane do Zarządu na piśmie z podaniem celu Zebrania. W takim
wypadku Zarząd zwołuje Zebranie w takim terminie aby mogło się ono odbyć w ciągu
miesiąca od dnia wniesienia żądania.
4. Każdy członek Stowarzyszenia uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy
Członkowskiej i przysługuje mu jeden głos.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 30
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31
Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
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2. darowizny, zapisy i spadki,

3. wpływy z własnej działalności statutowej Stowarzyszenia.
§ 32
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę
z obowiązującymi przepisami.

finansową

oraz

rachunkowość

zgodnie

§ 33
Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch Członków
Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34
1. Uchwalenie statutu, jego zmiana, jak również podjecie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów obecnych na W.Z.Cz.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, W.Z.Cz określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 35
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawo
o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm. )
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