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STATUT 
Stowarzyszenia pod nazwą “Forum Rewitalizacji” 

 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji zwane dalej „Forum” jest stowarzyszeniem 
społeczno-naukowym działającym w interesie publicznym i posiadającym osobowość 
prawną. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

3. Stowarzyszenie ma prawo używać wyróżniającego je znaku graficznego. 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji jest Kraków. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność za pośrednictwem biura, którego miejsce pracy 
określone jest każdorazowo przez nowo wybrany Zarząd i ogłaszane na stronie 
internetowej Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie ma prawo powoływać jednostki terenowe lub tematyczne - oddziały. 
Jednostka organizacyjna stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną. 

§ 3 

Forum może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 
szczegółowych. 

§ 4 

1. Forum może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 
podobnym profilu działania. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1. bądź wystąpieniu z nich 
decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów. 

 

ROZDZIAŁ II 
Cele i sposoby działania 

§ 5 

Celem powołanego Forum jest działalność pożytku publicznego w sferze rewitalizacji 
zdegradowanych obszarów miejskich poprzez: 

1) kształtowanie opinii o znaczeniu rewitalizacji dla funkcjonowania i rozwoju miast, 

2) działanie na rzecz systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych 
i finansowych, 

3) upowszechnianie wiedzy o rozległości problematyki związanej z rewitalizacją – 
kulturowej, socjalnej, ekonomicznej i technicznej oraz proceduralnej, 
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4) współdziałanie w zakresie programowania rewitalizacji wybranych obszarów miast 
i miejscowości oraz współudział w inicjowaniu i realizacji takich programów, 

5) prezentacja i promocja osiągnięć rewitalizacji, 

6) udzielanie pomocy członkom Forum w sprawach związanych z programowaniem, 
promocją i wdrażaniem programów rewitalizacji i prowadzenie poradnictwa w tym 
zakresie, 

7) pozyskiwanie i wsparcie dla pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków 
finansowych na opracowanie dokumentacji i przygotowywanie programów 
rewitalizacji w zrzeszonych miastach i miejscowościach. 

§ 6 

Forum realizuje swoje cele poprzez: 

1) współudział w inicjowaniu przygotowań i koordynacji realizacji programów i inicjatyw 
rewitalizacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym, 

2) współdziałanie z organami administracji samorządowej, rządowej, instytucjami oraz 
organizacjami społecznymi i naukowymi oraz innymi organizacjami 
zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia w zakresie rewitalizacji, 

3) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, 

4) współdziałanie w procesach legislacyjnych służących promocji działań 
rewitalizacyjnych, 

5) popieranie i popularyzację gmin zaangażowanych w programy rewitalizacji, 

6) organizowanie seminariów, dyskusji, sympozjów, odczytów, wystaw, pokazów, 
dyskusji i kursów popularyzujących cele Stowarzyszenia, 

7) podejmowanie działalności wydawniczej oraz pomoc w kolportowaniu czasopism, 
folderów, biuletynów innych informacji o rewitalizacji, 

8) popieranie i rozwijanie działalności edukacyjnej w zakresie rewitalizacji. 

§ 7 

1. Forum opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, 

2. Forum może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Forum służy realizacji 
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

ROZDZIAŁ III  
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 8  

Członkami Forum mogą być osoby fizyczne i prawne. 

§ 9  

Członkowie Forum dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 
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3) członków honorowych. 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Forum może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele 
Stowarzyszenia i jednocześnie koordynująca program rewitalizacji w mieście będącym 
członkiem wspierającym Stowarzyszenie oraz osoba zajmująca się teorią i praktyką 
rewitalizacji. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
działalnością Forum, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 
Osoba prawna działa w Forum przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój 
idei Forum lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Forum. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na 
podstawie pisemnej deklaracji. 

5. Nadanie tytułu członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na 
wniosek Zarządu. 

6. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak 
i  nie mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą 
wstępować do Forum na warunkach określonych w pkt. 1-5 niniejszego paragrafu. 

§ 11 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Forum, 

2) uczestniczenia w dyskusjach, konferencjach, warsztatach, projektach itp. 
działaniach organizowanych dla realizacji celów Forum, 

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Forum, 

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Forum, 

5) noszenia odznaki organizacyjnej, 

6) zaskarżania uchwały Zarządu Forum o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu 
z Forum do Walnego Zebrania Członków. 

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Forum, 

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Forum. 

3) aktualizacji swoich danych kontaktowych na potrzeby komunikowania się 
z Zarządem, w szczególności podania aktualnego adresu mailowego. 

§ 12 

1. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki określone w § 11 z wyjątkiem biernego 
prawa wyborczego. 

2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki określone w § 11 z wyjątkiem obowiązku 
opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Forum. 

3. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – 
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w statutowych władzach Forum. 

4. Członkiem wspierającym może zostać: Gmina, instytucja lub organizacja prowadząca 

działalność w zakresie rewitalizacji. 

5. Członek wspierający Forum ma prawo do korzystania z programów Forum w pierwszej 
kolejności. 

§ 13  

Członkostwo w Forum ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Forum, zgłoszonej na piśmie 
Zarządowi, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej, 

3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatami składek członkowskich 
lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 2 lata, 

4) wykluczenia z Forum na skutek uchwały Zarządu, w przypadku stwierdzenia 
rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał 
i regulaminów, 

5) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały członków Walnego 
Zebrania. 

 

ROZDZIAŁ IV 
Struktura organizacyjna 

§ 14 

1. Naczelnymi Władzami Forum są: 

1) Walne Zebranie Członków 

2) Zarząd 

3) Komisja Rewizyjna 

4) Inne Komisje powoływane przez Walne Zebranie Członków dla określonych spraw. 

2. Merytorycznym organem doradczym władz Forum jest Rada Programowa. 

3. Jednostkami Stowarzyszenia są oddziały. 

§ 15 

1. Kadencja wszystkich władz Forum trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 
jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej Forum mogą być wyłącznie członkowie Forum. 
Członkami Rady Programowej mogą być członkowie Forum, przedstawiciele władz 
samorządowych prowadzących programy rewitalizacji oraz instytucji naukowych 
związanych z rewitalizacją. 

3. O ile inne zapisy statutu nie stanowią inaczej, uchwały i regulaminy wszystkich władz 
Forum podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 
obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). 
Zgromadzeni mogą uchwalić tajny tryb głosowania. 
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§ 16 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Forum w trakcie kadencji, 
skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg 
kolejności uzyskanych głosów. 

 

Walne Zebranie Członków 

§ 17 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Forum. 

2. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej 1 raz w roku. 

3. Walne Zebranie Forum zwołuje Zarząd powiadamiając członków drogą korespondencji 
mailowej, a w przypadkach szczególnych lub na życzenie adresata listami poleconymi. 
Zawiadomienia powinny być  nadane w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
wyznaczoną datą Zebrania. 

4. Informację o programie, terminie, miejscu Walnego Zebrania Członków Zarząd 
umieszcza na stronie internetowej Forum w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
wyznaczoną datą Zebrania 

5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: - członkowie zwyczajni - z głosem 
stanowiącym, - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście - z głosem 
doradczym. 

6. W przypadku braku quorum, w drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia 
Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, bez wymogu obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych. 

§ 18 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

1) Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, 
który zostanie uchwalony na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Forum. 

2) Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie Przewodniczący, 
Zastępca i Sekretarz. 

3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

4) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: - z własnej inicjatywy, - na 
żądanie Komisji Rewizyjnej, - na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, 

5) W przypadkach określonych w ust. 4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
winno być zwołane nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty przedstawienia 
odpowiedniego wniosku Zarządowi. 

6) O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Forum Zarząd powiadamia członków 
w sposób określony w § 17 ust. 3 i 4 nie później niż 7 dni przed wyznaczoną datą 
Zebrania. 
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§19 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 

1)  określenie głównych kierunków działania i celów Forum, 

2)  uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienia siedziby Forum, 

3)  uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

4)  uchwalenie budżetu oraz ustalenie wysokości składek członkowskich, 

5)  podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku 
nieruchomego Forum, 

6)  wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych komisji 
powołanych dla określonych spraw, 

7)  wybór i odwoływanie członków Rady Programowej, 

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Forum, 

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Forum lub jego 
władze, 

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich, dotyczących 
skreśleń z listy członków Forum, określonych w §13 ust. 3 i 4, 

11) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 

12) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

13) podejmowanie uchwał o powoływaniu komisji do załatwienia określonych spraw 

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, 

15) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Forum i przeznaczeniu jego majątku. 

 

Zarząd  

§ 20 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Forum, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 
Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z 5 do 9 członków, w tym: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza 
i Skarbnika. 

3. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborze. 

4. Zasady działania Zarządu, w tym, w zakresie elektronicznego sposobu podejmowania 
uchwał i regulaminów, określa regulamin uchwalany przez Zarząd. 

5. Zarząd do prowadzenia spraw Forum może powołać biuro i zatrudniać pracowników. 
Biurem kieruje Koordynator, powoływany przez Zarząd i działający w zakresie 
umocowania udzielonego przez Zarząd. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy 
w roku. 
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§ 21 

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Forum oraz spełniać swoje 
obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym 
przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych 
przez Walne Zebranie Członków. 

§ 22 

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Forum oraz 
podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch 
członków Zarządu, w tym Prezesa. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego 
członka Zarządu. 

3. W razie długotrwałej niemożności pełnienia swej funkcji przez Prezesa, funkcję tę 
przejmuje Wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Stowarzyszenia. 

4. Zarząd Forum może udzielić Koordynatorowi) – pełnomocnictwa rodzajowego lub 
szczególnego. 

§ 23 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1)  realizacja celów Forum oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2)  określanie szczegółowych kierunków działania, 

3)  ustalanie budżetu i preliminarzy, 

4)  ustalanie świadczeń członkowskich oraz ulg i zwolnień od składek lub świadczeń, 

5)  sprawowanie zarządu nad majątkiem Forum, 

6)  uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, 

7)  powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań, 

8)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

9)  organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 

10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 

11) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich dotyczących przyjęć i skreśleń 
z listy członków na wniosek osoby zainteresowanej, 

12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Forum, 

13) składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

14) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku ruchomego i nieruchomego, 

15) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowanie projektów uchwał 
i regulaminów, 

16) powoływanie oddziałów i określanie ich siedziby, zasięgu terenowego lub 
kompetencji. 

17) prowadzenie dokumentacji władz SFR i publikowanie na stronie internetowej Forum 
uchwał władz FR. 

 



8 z 14 

Komisja Rewizyjna 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Forum powołaną do sprawowania kontroli nad jego 
działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz 
Sekretarza. 

3. Ukonstytuowanie Komisji następuje na jej pierwszym zebraniu. 

§ 25  

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1)  kontrolowanie działalności Forum, 

2)  występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

3)  prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 
a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu, 

4)  zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd 
w terminie lub trybie ustalonym statutem, 

5)  składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę 
udzielania) absolutorium władzom Forum, 

6)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

7)  uchwalenie regulaminu stanowiącego podstawę porządkową jej działania. 

8)  przekazywanie Zarządowi uchwał i dokumentacji. 

§ 26 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, 
w posiedzeniach Zarządu. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Forum. 

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: - pozostające z członkami Zarządu 
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, - 
obciążone prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z winy umyślnej. 

§ 27 

W przypadkach określonych w § 25 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie 
później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 

 

Rada Programowa Forum 

§ 28 

1. Rada Programowa jest organem konsultacyjnym i doradczym Zarządu i Walnego 
Zebrania. 
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2. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności: 

1) wypracowanie merytorycznych podstaw i kierunków działania Forum na wniosek 
Walnego Zebrania, Zarządu i z własnej inicjatywy; 

2) opiniowanie spraw związanych z działalnością FR na wniosek Zarządu i Walnego 
Zebrania Członków. 

3) przekazywanie Zarządowi uchwał i dokumentacji. 

§ 29 

1. Rada Programowa składa się z co najmniej 5 członków, w tym co najmniej: 
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. 

2. Rada Programowa konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborze. 

 

ROZDZIAŁ V 
Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze 

§ 30 

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu, Zarząd Forum Rewitalizacji może 
powoływać jednostki terenowe lub tematyczne - oddziały na podstawie § 2 pkt. 4 i § 23 
pkt. 16 Statutu. 

2. W uchwale o powołaniu oddziału, Zarząd Forum określa siedzibę, zasięg terytorialny lub 
kompetencje. 

3. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek, co najmniej 15 osób 
deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami 
zwyczajnymi lub wspierającymi. 

4. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku: 

1) zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego 
członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 1 rok, 

2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału. 

§ 31. 

1. Władzami Oddziału są: 

1) Walne Zebranie Członków Oddziału. 

2) Zarząd Oddziału. 

3) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

2. Postanowienia §15 stosuje się odpowiednio. 

§ 32 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
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§ 33 

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 

1) uchwalanie programu działania Oddziału, 

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie 
absolutorium ustępującym władzom. 

§ 34 

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział: 

1)  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału, 

2)  z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania 
Oddziału, członkowie władz naczelnych oraz zaproszeni goście. 

§ 35 

1.  Walne zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków 
o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie, na co najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem. 

2. Postanowienie §18 stosuje się odpowiednio. 

§ 36 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie Zarządu Forum, 

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Forum lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków 
zwyczajnych Oddziału. 

2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
Oddziału w ciągu 6 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 
1 pkt. 2,3,4 Statutu. 

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków 
Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego 
zwoływania jest Komisja Rewizyjna Oddziału. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, 
dla których zostało zwołane. 

5. Postanowienie § 17 stosuje się odpowiednio.  

 

Zarząd Oddziału 

§ 37 

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Forum na terenie swego działania lub 
w zakresie tematycznym, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych. Reprezentuje 
Oddział na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zarządem Forum i Walnym 
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Zebraniem Członków Oddziału. 

2. Zarząd oddziału jest zobowiązany do złożenia pisemnego i ustnego sprawozdania 
z działalności oddziału na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. 

§ 38 

1. Zarząd Oddziału składa się z 4 do 7 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza 
i Skarbnika. 

2. Zarząd Oddziału konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, po wyborze. 

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 
2 razy w roku. 

4. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania 
wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określające ich skład 
oraz zadania. 

5. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Oddziału z własnej inicjatywy lub na 
wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od zgłoszenia 
wniosku. 

6. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swojej funkcji przez Prezesa Oddziału, 
funkcję tą obejmuje na ten okres Wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału. 

§ 39 

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: 

1)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Forum, Zarządu Forum oraz 
Walnego Zebrania Członków Oddziału, 

2)  określenie szczegółowych kierunków działania Oddziału, 

3)  uchwalenie budżetu Oddziału i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, 

4)  reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, 

5)  zarządzania majątkiem Forum w ramach posiadanych pełnomocnictw, 

6)  organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością, 

7)  zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień, 

8)  przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich wykreślanie z listy 
członków z powodu naruszeń zasad określonych § 11 Statutu, 

9)  uchwalenie wniosków o rozwiązanie Oddziału, 

10) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania 
Oddziału, 

11) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału, 

12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków 
Oddziału. 

§ 40 

Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez 
te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Forum.  
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Komisja Rewizyjna Oddziału 

§ 41 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności 
Zarządu Oddziału. 

§ 42 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków: Przewodniczącego, Zastępcy 
Przewodniczącego i Sekretarza. 

2. Komisja Rewizyjna Oddziału konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, po 
wyborze. 

§ 43 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

1)  kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości 
i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz 
nadrzędnych, 

2)  Współpraca z Komisją Rewizyjną Forum, 

3)  Przedstawienia Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych 
dotyczących działalności statutowej i finansowej, 

4)  Zgłoszenie Zarządowi Forum umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał 
Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami 
władz nadrzędnych, 

5)  Przekładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej 
działalności oraz przekładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia 
absolutorium Zarządowi Oddziału. 

§ 44 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu 
Oddziału co najmniej jeden raz w roku. 

§ 45 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym 
w posiedzeniach Zarządu Oddziału. 

§ 46 

Do członków Komisji Rewizyjnej Oddziału mają zastosowanie postanowienia § 26. 

§ 47 

Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin 
uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez 
Komisję Rewizyjną Forum. 
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ROZDZIAŁ VI  
Majątek i fundusze 

§ 48 

1. Majątek Forum stanowią nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialne i prawne 
oraz fundusze. 

2. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Forum. 

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być: 

1) wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań 
w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników 
oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności 
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli to 
wykorzystanie nie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub 
usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz 
ich osoby bliskie. 

5. Członkowie Stowarzyszenie mogą otrzymywać zwrot kosztów lub honoraria w związku 
z działalnością na rzecz Forum. 

§ 49 

1. Źródłami powstania majątku Forum są: 

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie, 

2) dochody z nieruchomości í ruchomości stanowiących własność lub będących 
w użytkowaniu Forum, 

3) dotacje, 

4) darowizny, zapisy i spadki, 

5) wpływy z działalności statutowej. 

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane 
wyłącznie na oprocentowanym koncie Forum. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo 
przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 
3 miesięcy od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Forum. 

4. Forum prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5. Forum może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących spółek 
i fundacji. 

 



14 z 14 

ROZDZIAŁ VII  
Zmiana statutu i rozwiązanie Forum 

§ 50 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Forum przez 
Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku 
quorum, w drugim terminie, uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach, o których 
mowa podejmowane są kwalifikowaną większością głosów 2/3 bez wymogu obecności 
co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Forum mogą być przedmiotem 
obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały 
umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia 
określonego w § 17 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał. 

3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili 
podjęcia. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Forum Walne Zebranie Członków określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Forum. 

 

ROZDZIAŁ VIII  
Przepisy końcowe 

§ 51 

W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi 
zmianami). 

§ 52 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po jego uchwaleniu przez Walne Zebranie 
Członków Forum. 

 

 

Walne Zebranie Członków Forum 
Poznań, dnia 22.10.2015 r. 


