STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ pod nazwą:

Federacja Powszechny Samorząd Gospodarczy
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.

§1
Związek stowarzyszeń nosi nazwę: Federacja Powszechny Samorząd Gospodarczy
Małych i Średnich Przedsiębiorstw i w dalszych postanowieniach Statutu zwany jest
Federacją.
Federacja może także używać nazw skróconych: Powszechny Samorząd
Gospodarczy MSP lub PSG MSP.
Nazwa i skrót nazwy Federacji korzystają z ochrony prawnej.
Federacja może ustanawiać i używać znaki graficzne, pieczęcie oraz odznaki
organizacyjne i honorowe według wzorów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie
Członków Federacji i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§2

1. Federacja jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym związkiem stowarzyszeń oraz

innych organizacji posiadających osobowość prawną.
2. Siedzibą Federacji jest Poznań.
3. Terenem działania Federacji jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych Federacja może działać na terenie innych państw z

poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Federacja może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych

organizacji i stowarzyszeń o podobnych celach i założeniach.
1.

2.
3.
4.
5.

§3
Federacja 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.
Federacja reprezentuje interesy zrzeszonych w niej członków.
Federacja może reprezentować interesy innych stowarzyszeń lub organizacji
wyłącznie na ich wniosek.
Federacja jest zawiązana na czas nieograniczony (nieoznaczony).
Federacja posiada osobowość prawną.

§4
1. Działalność Federacji oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swojej działalności Federacja może zatrudniać pracowników.
3. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą.
Rozdział II
Cele Federacji i sposoby ich realizacji
§5
1

Celem Federacji jest:
1. Rzecznictwo w sprawach organizacji członkowskich Federacji, zrzeszających
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw (sektor MSP) oraz w sprawach przedsiębiorców sektora MSP
będących członkami tych organizacji.
2. Lobbing na rzecz stanowienia prawa i procedur sprzyjających rozwojowi organizacji
członkowskich Federacji oraz członków tych organizacji.
3. Świadczenie usług dla organizacji członkowskich Federacji, w zakresie prowadzonej
przez nie działalności.
4. Integracja środowiska przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w
sektorze MSP, zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji.
§6
Federacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wyznaczanie standardów działania organizacji członkowskich Federacji oraz
przedsiębiorców sektora MSP będących członkami tych organizacji.
2. Wdrażanie procedur promujących rzetelnych, obowiązkowych i odpowiedzialnych
przedsiębiorców, zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji,
gwarantujących klientom wysoką jakość produktów lub usług oraz bezpieczeństwo
finansowe kontrahentom i podwykonawcom.
3. Promocję poza granicami kraju polskich produktów, wytwarzanych przez
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MSP,
zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji.
4. Rzecznictwo i lobbing w zakresie rozwiązań prawnych, zarówno istniejących jak i
projektowanych, w celu zapewnienia pełni praw i swobód gospodarczych
przedsiębiorcom sektora MSP zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji.
5. Wprowadzenie kanałów informatycznych umożliwiających stały kontakt z i pomiędzy
organizacjami członkowskimi o podobnym profilu, albo terenie działania, a tym
samym możliwość wzajemnej pomocy przy rozwiązywaniu problemów lub
możliwość podejmowania wspólnych projektów.
6. Wprowadzenie rozwiązań informatycznych umożliwiających szybkie i sprawne
konsultowanie wszystkich przedsiębiorców sektora MSP zrzeszonych w organizacjach
członkowskich Federacji.
7. Udzielanie ochrony i pomocy przedsiębiorcom sektora MSP, zrzeszonych w
organizacjach członkowskich Federacji, zagrożonym działaniami organów
administracji publicznej.
8. Wdrażanie instytucjonalnych rozwiązań zapewniających najlepsze formy współpracy i
współdziałania Federacji Powszechnego Samorządu Gospodarczego z samorządem
terytorialnym.
9. Wzmacnianie poczucia siły i bezpieczeństwa przedsiębiorców sektora MSP,
zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji, w sytuacji zagrożeń
zewnętrznych ze strony organów Państwa i administracji publicznej.
10. Wdrażanie programów i procedur obniżających koszty prowadzenia działalności
gospodarczej w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw.
11. Podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych mających na celu podniesienie
rentowności i dochodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej w
sektorze MSP.
Rozdział III
Członkowie Federacji, ich prawa i obowiązki

§7
1. Federacja posiada członków:
a. Zwyczajnych;
b. Wspierających;
c. Honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Federacji może być organizacja pozarządowa, która:
a. Posiada osobowość prawną;
b. Zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze

MSP lub działa na rzecz takich przedsiębiorców.
3. Członkiem wspierającym Federacji może zostać osoba fizyczna lub prawna

udzielająca Federacji pomocy finansowej, rzeczowej lub intelektualnej w realizacji jej
celów.
4. Członkiem honorowym Federacji może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność, rozwój i realizację celów Federacji.
§8
1. Organizacja pozarządowa spełniająca wymagane niniejszym Statutem warunki, staje

2.
3.
4.

5.

się członkiem zwyczajnym Federacji, gdy:
a. Złoży pisemną uchwałę swoich władz statutowych o przystąpieniu do
Federacji, wraz z zobowiązaniem do przestrzegania Statutu Federacji i ze
wskazaniem pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania organizacji
członkowskiej i podejmowania decyzji w jej imieniu w pracach Federacji;
b. Przedstawi rekomendację dwóch członków zwyczajnych Federacji;
c. Zostanie przyjęta w poczet członków Federacji uchwałą Zarządu Federacji.
Członek zwyczajny działa w Federacji poprzez swojego pełnomocnika.
Pełnomocnikiem członka zwyczajnego może być wyłącznie osoba będąca członkiem
władz tej organizacji.
Wraz z utratą członkostwa we władzach organizacji członkowskiej pełnomocnictwo
wygasa, a organizacja członkowska winna w przeciągu 30 dni od wygaśnięcia
pełnomocnictwa upoważnić innego członka swych władz do reprezentowania jej w
Federacji.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, zgodnie ze wzorem ustalonym
przez Zarząd.

§9
1. Członkiem wspierającym Federacji staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na
podstawie uchwały Zarządu.
2. Tytuł Członka Honorowego Federacji nadaje Walne Zgromadzenie Członków w
drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu, za zgodą osoby zainteresowanej.
§ 10
a.i.1.
W każdym przypadku Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia nowego członka
bez podania przyczyn.
a.i.2.
Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wnioski w sprawie członkostwa na
najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia
dostarczenia wniosku. O podjętej decyzji Zarząd niezwłocznie, w formie pisemnej,
informuje zainteresowanych.
§ 11
3

1. Członkowie zwyczajni Federacji mają prawo do:
a. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Federacji;
b. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Federacji z głosem

stanowiącym;
c. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Federacji;
d. Udziału w zebraniach, wykładach oraz wszelkich imprezach organizowanych

przez Federację;
e. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Federacji;
f. Korzystania z nieruchomości i sprzętu Federacji na warunkach określonych przez
Zarząd;
g. Korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Federacji;
h. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Federacji;
i. Wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń Członków i sprawozdań z
działalności Federacji.
2. Członkowie wspierający i honorowi Federacji, mają prawo do:
a. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Federacji z głosem
doradczym;
b. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Federacji;
c. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Federacji;
d. Korzystania z nieruchomości i sprzętu Federacji na warunkach określonych przez
Zarząd;
e. Korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Federacji;
f. Wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń Członków i sprawozdań z
działalności Federacji.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 12
1. Członkowie zwyczajni Federacji mają obowiązek:
a. Udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków Federacji;
b. Czynnego udziału w działalności Federacji, propagowania celów Federacji i
aktywnego uczestnictwa w ich realizacji;
c. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji;
d. Dbania o dobre imię i rozwój Federacji;
e. Regularnego opłacania składek członkowskich;
f. Niezwłocznego powiadamiania Zarządu Federacji o zmianie – adresu
zamieszkania, numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.
2. Członkowie wspierający Federacji mają obowiązek:
a. Udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków Federacji;
b. Propagowania celów Federacji i aktywnego uczestnictwa w ich realizacji;
c. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji;
d. Dbania o dobre imię i rozwój Federacji;
e. Wspierania działalności Federacji na uzgodnionych zasadach i wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń;
f. Niezwłocznego powiadamiania Zarządu Federacji o zmianie – adresu
zamieszkania, numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.
3. Członkowie honorowi Federacji mają obowiązek:
a. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji;

b. Dbania o dobre imię i rozwój Federacji;

§ 13
1. Członkostwo w Federacji ustaje na skutek:
a. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu;
b. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym lub wspierającym

Federacji;
c. Zrzeczenia się tytułu członka honorowego;
d. Śmierci osoby fizycznej będącej członkiem honorowym;
e. Wykluczenia przez Zarząd, z powodu:
e.i. Naruszania postanowień Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Federacji;
e.ii. Podejmowania i prowadzenia działalności sprzecznej z celami
Federacji;
e.iii. Zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres ponad pół roku;
2. Informacje o wykluczeniu (wraz z uzasadnieniem) oraz o przyjęciu nowych członków
Zarząd przedstawia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Federacji.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje członkowi Federacji
odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Federacji, w terminie
21 dni od dnia doręczenia mu uchwały Zarządu o wykluczeniu.
4. Wniesienie odwołania wstrzymuje ważność decyzji Zarządu do chwili jej rozpatrzenia
przez Walne Zgromadzenie Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków
Federacji jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Federacji – Postanowienia ogólne
§ 14
1. Władzami Federacji są:
a. Walne Zgromadzenie Członków Federacji;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.
2. Oprócz organów wymienionych w ust. 1, w Federacji może działać również Rada
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Federacji.
Do składu władz Federacji mogą być wybierane wyłącznie osoby fizyczne,
reprezentujące organizacje członkowskie Federacji.
Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, jak również ich odwoływanie,
odbywa się w głosowaniu jawnym, lub też może się odbyć, na wniosek co najmniej
jednego członka zwyczajnego Federacji, w głosowaniu tajnym.
Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z jednoczesnym członkostwem w Komisji
Rewizyjnej.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Członkowie wybrani do władz Federacji mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.
Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a. Złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji;
b. Odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Federacji;
c. Ustania członkostwa w Federacji organizacji członkowskiej, której jest się
przedstawicielem;
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d. Pozbawienia uprawnień do reprezentowania członka zwyczajnego w Federacji, w

wyniku wygaśnięcia lub pozbawienia funkcji we władzach statutowych
organizacji członkowskiej, której jest się przedstawicielem;
9. W przypadku zmniejszenia liczby członków w wybieralnych władzach Federacji w
trakcie trwania kadencji, skład osobowy może być każdorazowo uzupełniany uchwałą
władz Federacji, w której nastąpił vacat. W takim trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
10. Członek władz Federacji, któremu Walne Zgromadzenie Członków odmówiło
udzielenia absolutorium, nie może kandydować na następną kadencję.
§ 15
1. Władze Federacji podejmują decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały wszystkich władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów, przy

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos Prezydenta Federacji liczony
jest podwójnie.
4. Walne Zgromadzenie Członków Federacji może podejmować uchwały w terminie
pierwszym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, lub w
terminie drugim, bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia, o ile termin ten
podany był w zawiadomieniu.
Rozdział V
Walne Zgromadzenie Członków Federacji
§ 16
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Federacji.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć:
a. Z głosem stanowiącym – przedstawiciele (pełnomocnicy) członków zwyczajnych
Federacji, przy czym każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos;
b. Z głosem doradczym –
 przedstawiciele członków wspierających;
 członkowie honorowi;
 zaproszeni goście.
1.
2.
3.
4.

5.

§ 17
Walne Zgromadzenie Członków Federacji może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Federacji
raz w roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może zostać zwołane przez Zarząd
Federacji z jego inicjatywy w każdym czasie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd
Federacji także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Federacji. W takim przypadku Zgromadzenie
musi zostać zwołane przez Zarząd Federacji w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni,
licząc od dnia złożenia wniosku.
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd
powiadamia wszystkich członków drogą elektroniczną na adresy e-mail podane w
deklaracjach członkowskich, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem
Zgromadzenia. Informacja taka będzie również dostępna na stronie internetowej
Federacji.

6. W zawiadomieniu określa się pierwszy i drugi termin Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie zwołane w pierwszym terminie jest ważne i posiada zdolność do

podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków
zwyczajnych.
8. Walne Zgromadzenie może odbyć się w drugim terminie ustalonym przez Zarząd, bez
względu na liczbę uczestniczących w nim członków zwyczajnych.
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Federacji lub w dowolnej
miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej przez Zarząd Federacji.
§ 18
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Federacji należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działania i programów rozwoju Federacji.
2. Uchwalanie zmian Statutu.
3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Federacji.
6. Uchwalanie budżetu Federacji.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Federacji.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie nadawania tytułu członka honorowego Federacji, na
wniosek Zarządu.
9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez władze lub członków
Federacji.
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Federacji.
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku.
12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Federacji.
Rozdział VI
Zarząd Federacji
§ 19
Federacji jest organem wykonawczym powołanym do kierowania
działalnością Federacji zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i
reprezentuje Federację na zewnątrz.
Zarząd Federacji składa się z Prezydenta Federacji, który jest wybierany przez Walne
Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych Federacji oraz 1 (jednego) do 4
(czterech) Wiceprezydentów Federacji, wybieranych przez Walne Zgromadzenie,
spośród kandydatów zaproponowanych przez wybranego Prezydenta Federacji.
Wiceprezydenci Federacji powoływani są na łączną kadencję z Prezydentem
Federacji. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydenta Federacji lub zakończenia
kadencji w inny sposób, mandaty Wiceprezydentów Federacji wygasają z tym samym
dniem, nie wcześniej jednak niż w dniu dokonania wyboru nowego Zarządu Federacji.
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Federacji składa Prezydent Federacji
samodzielnie, bądź dwóch Wiceprezydentów Federacji łącznie. Do ważności innych
pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezydenta Federacji samodzielnie, bądź
dwóch Wiceprezydentów Federacji łącznie.
Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją.

1. Zarząd

2.

3.

4.

5.
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§ 20
Do kompetencji Zarządu należy:
Kierowanie bieżącą działalnością Federacji i realizacja celów Federacji.
Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Federacji.
Sporządzanie planów pracy i budżetu.
Sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu.
Sprawowanie zarządu nad majątkiem Federacji.
Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Federacji.
Reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu.
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Federacji.
Przyjmowanie i odwoływanie członków zwyczajnych i wspierających.
Występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskiem o nadanie tytułu
członka honorowego.
11. Powoływanie zespołów eksperckich oraz komisji stałych i doraźnych.
12. Uchwalanie Regulaminów powoływanych zespołów, komisji i Biura Federacji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

§ 21
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy

miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydent

Federacji, lub co najmniej dwóch

Wiceprezydentów Federacji łącznie.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej

4.

5.
6.
7.

połowy liczby członków, w tym Prezydenta Federacji. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Prezydenta Federacji.
W uzasadnionych przypadkach głosowanie Zarządu może odbyć się w drodze
ustalenia telefonicznego, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź
ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich
członków Zarządu o treści głosowanej uchwały. W takich sytuacjach protokół z
podjęcia uchwały sporządza się na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Federacji i jego Kierownika.
Pracami Biura Federacji kieruje Kierownik na podstawie regulaminu zatwierdzonego
przez Zarząd.
Zarząd Federacji może powoływać Zespoły Zadaniowe do opracowania zleconych
przez Federację tematów i wykonania określonych zadań. Przewodniczącego Zespołu
wybierają członkowie Zespołu na jego pierwszym posiedzeniu.
Rozdział VII
Komisja Rewizyjna
§ 22

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Federacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym

Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Federacji jest wybierany przez Walne
Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych Federacji. Pozostali członkowie
Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów
zaproponowanych przez wybranego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak

niż raz na sześć miesięcy.
5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub co

najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej łącznie.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

§ 23
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
Kontrolowanie działalności Zarządu oraz całokształtu działalności Federacji.
Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku pełnej kontroli prawidłowości działalności
Federacji w tym jej zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków.
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
Zadawanie pytań oraz żądanie wyjaśnień od Zarządu (w tym składania wyjaśnień na
piśmie), na które Zarząd ma obowiązek udzielenia odpowiedzi.
Zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku
niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.
Występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków, w tym w przypadku stwierdzenia niewywiązywania się
przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu.
Składanie sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków z przeprowadzonych
kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium członkom Zarządu.
Rozdział VIII
Rada Federacji

§ 24
Rada Federacji jest organem doradczym i opiniującym. Jej zadaniem jest
wspieranie Zarządu.
a.i.2.
Rada składa się z 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) członków.
a.i.3.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, kierującego jej pracami.
a.i.4.
Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący.
a.i.5.
Połowę członków Rady wybiera i odwołuje Zarząd Federacji.
a.i.6.
Połowę Składu Rady stanowią osoby wskazane przez członków wspierających
i honorowych.
a.i.7.
W przypadku nieparzystej liczby członków Rady, członkowie wspierający i
honorowi wybierają o jednego delegata do Rady więcej niż Zarząd Federacji.
a.i.1.

Rozdział IX
Majątek i fundusze Federacji
§ 25
1. Majątek Federacji stanowią prawa majątkowe nabyte przez Federację w toku

działalności.
2. Źródłami majątku Federacji są:
a. składki członkowskie;
b. darowizny, zapisy i spadki;
c. dotacje i subwencje;
9

d. zbiórki publiczne;
e. dochody z majątku Federacji;
f. pożytki pochodzące z dobrowolnej pracy członków.
3. Dochód Federacji służy realizacji celów statutowych Federacji i nie może być

przeznaczony do podziału pomiędzy członków Federacji.
4. Federacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
5. Wszelkie środki pieniężne będące w posiadaniu Federacji, niezależnie od źródeł ich
pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Federacji.
6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Federacji podejmuje
Zarząd.
Rozdział X
Zmiana Statutu i rozwiązanie Federacji
1.

2.

3.

4.

§ 26
Dokonanie skutecznej zmiany Statutu wymaga wprowadzenia jej do porządku obrad,
w zawiadomieniu o terminie Walnego Zgromadzenia, z dołączeniem tekstu
proponowanej zmiany oraz pisemnego stanowiska Zarządu Federacji.
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Federacji podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków Federacji kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności
przedstawicieli reprezentujących co najmniej połowę członków zwyczajnych
Federacji, lub w drugim terminie, bez względu na liczbę uczestniczących członków.
Uchwałę o rozwiązaniu Federacji podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
Federacji kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności przedstawicieli
reprezentujących co najmniej połowę członków zwyczajnych Federacji, lub w drugim
terminie, bez względu na liczbę uczestniczących członków.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji, Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Federacji.

Za zgodność:
Włodzimierz Zydorczak – Prezydent Federacji

Kościan, dnia 08 czerwca 2018 roku.

