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Postanowienia ogólne
§ 1.
"Federacja Arborystów Polskich", zwana dalej w Statucie Federacją, działa na
podstawie ustawy — Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. nr 20, poz.
104 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 2.
1. Federacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą
2. Siedzibą władz Federacji jest Wrocław.
3. Prezes Zarządu w ciągu 30 dni od daty wyboru organizuje Biuro stowarzyszenia na
czas jego kadencji i podaje jego adres wszystkim członkom stowarzyszenia,
zainteresowanym instytucjom oraz Sądowi Rejestrowemu.
§ 3.
1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw Federacja może zatrudniać pracowników.
2. Funkcję pracodawcy wobec pracowników biura pełni Prezes Zarządu.
§ 4.
1. Federacja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
2. Federacja może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.
§ 5.
Nazwa "Federacja Arborystów Polskich" jest prawnie zastrzeżona.
§ 6.
Federacja może być członkiem
podobnych celach działania.

krajowych

i

międzynarodowych

organizacji

o

§ 7.
1. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Federacji
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między
jej członków.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Cele Federacji i formy ich realizacji
§ 8.
Cele Federacji:
1. Praca na rzecz środowiska przyrodniczego na obszarze działania stowarzyszenia;
2. Edukacja ekologiczna, promocja postaw proekologicznych;
3. Działalność na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz środowiska
przyrodniczego;
4. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju;
5. Upowszechnianie nowoczesnych i bezpiecznych form aktywnego wypoczynku w
parkach oraz terenach zieleni;
6. Propagowanie pozytywnych praktyk, a także przeciwdziałanie promowaniu złych
praktyk w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew oraz parków, ogrodów i terenów
zieleni;
7. Promowanie zawodu arborysty;
8. Promowanie oraz wdrażanie standardów i norm pracy arborysty;
9. Kształtowanie etyki zawodowej arborystów i innych grup zawodowych zajmujących
się drzewami oraz przeciwdziałanie złym praktykom;
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10.Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
11.Monitorowanie zachowań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i ochronę
walorów przyrodniczych oraz kształtowanie środowiska;
12.Monitorowanie i proponowanie form ochrony środowiska przyrodniczego;
13.Współpraca ze wszystkimi podmiotami, których przedmiot działania jest zbliżony
do w/wym.
14.Podejmowanie działań wspomagających technicznie, informacyjnie, szkoleniowo
lub finansowo organizacje pozarządowe;
15.Działalność na rzecz integracji europejskiej;
16.Działalność na rzecz promocji ratyfikowanych konwencji międzynarodowych,
dotyczących ochrony przyrody i dóbr kultury oraz realizacja ich postanowień.
17.Działalność na rzecz poprawy stanu środowiska w tym rekultywacji, renaturyzacji i
rewitalizacji terenów zdegradowanych lub przekształconych przez człowieka;
18.Działalność na rzecz społeczności lokalnych;
19.Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy; przeciwdziałanie patologiom społecznym;
20.Działalność charytatywna;
21.Działalność na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw;
22.Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
23.Promocja i wdrażanie innowacji.
§ 9.
Cele statutowe Federacja realizuje w szczególności poprzez:
1. Prowadzenie działalności: edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej, promocyjnej,
medialnej, organizacyjnej i doradczej;
2. Organizowanie spotkań, dyskusji, seminariów, konferencji, szkoleń;
3. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych oraz zawodów,
happeningów, targów, festynów, pokazów;
4. Tłumaczenie pism, publikacji, książek i norm z języków obcych na język polski;
5. Prowadzenie działalności poligraficznej, fotograficznej i wystawienniczej;
6. Współpracę z innymi podmiotami w zakresie opracowywania i realizacji wspólnych
projektów i programów, wdrażających cele Federacji;
7. Sporządzanie ekspertyz, analiz, raportów, prognoz, ocen oddziaływania na
środowisko;
8. Aktywizację społeczną;
9. Skup, import, eksport sprzętu, literatury związanych z działalnością Federacji;
10.Prowadzenie działalności gastronomicznej oraz związanej z zakwaterowaniem;
11.Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych ze źródeł krajowych i
zagranicznych z przeznaczeniem na realizację celów Federacji.
12.Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec władz, innych
organizacji, oraz opinii publicznej;
13.Interweniowanie z przypadkach promowania lub stosowania złych praktyk w
dziedzinach będących w sferze zainteresowania Federacji;
Członkowie Federacji
§ 10.
1. Członkowie Federacji dzielą się na:
1) członków założycieli;
2) członków zwyczajnych;
3) członków wspierających;
4) członków honorowych.
2. Członkami Federacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Federacji.
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§ 11.
1. Członkami założycielami są osoby fizyczne, które doprowadziły do powołania
Federacji i stają się automatycznie członkami zwyczajnymi.
2. Tytuł „członek założyciel” ma jedynie znaczenie symboliczne.
§ 12.
1. O członkostwo zwyczajne Federacji może ubiegać się osoba fizyczna, która jest
arborystą lub która zajmuje się drzewami w zakresie swojej aktywności zawodowej
lub hobbystycznej i uzyskała rekomendację co najmniej dwóch członków Federacji.
2. Osoba nieposiadająca rekomendacji dwóch członków Federacji może złożyć
deklarację, o której mowa w ust. 4 i uzyskać status „aplikanta na członka”. Okres
aplikacji na członka trwa nie mniej niż 12 miesięcy i jest czasem potrzebnym na
poznanie przyszłego członka zwyczajnego.
3. Aplikanta obowiązują wszystkie postanowienia statutu z wyłączeniem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
4. Kandydat oraz aplikant na członka zwyczajnego składa do Zarządu Federacji
pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Federacji, w tym:
1) zobowiązanie do terminowego opłacania składek, których wysokość określa
walne zebranie;
2) określenie zakresu swojej aktywności w Federacji.
5. Zarząd Federacji dokonuje wstępnej oceny wniosku kandydata lub aplikanta i
opiniuje go. Wniosek wraz z opinią Zarządu kierowany jest pod obrady Walnego
Zebrania, o czym informuje się zainteresowanego.
6. Przyjęcie kandydata oraz aplikanta na członka zwyczajnego odbywa się uchwałą
Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów
obecnych członków.
§ 13.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do statutowych
organów Federacji;
2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach organów Federacji, gdy udział
taki jest przewidziany przez Statut;
3. zgłaszania postulatów wobec władz Federacji;
4. uczestniczenia w organizowanych przez Federację spotkaniach, szkoleniach i
zjazdach;
5. zaskarżania decyzji Zarządu i Komisji Tematycznych do Walnego Zebrania
Członków;
6. zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Federacji i jej
członków;
7. legitymowania się przynależnością do Federacji oraz noszenia odznaki;
8. być wyróżniany i nagradzany za aktywny udział w pracach Federacji, oraz
wdrażanie jego celów. Procedury i kryteria określone są Regulaminie.
§ 14.
1.Członkowie zobowiązani są do:
1) brania czynnego udziału w działaniach Federacji oraz przestrzegania
postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji;
2) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich;
3) przestrzegania kodeksu etycznego i utrzymywania wysokiego poziomu
zawodowego;
4) aktywnego promowania i wdrażania celów Federacji;
2. Opłacenie składki członkowskiej jest potwierdzeniem woli bycia członkiem Federacji
i aktywnego uczestniczenia w jej życiu oraz korzystania z praw członkowskich.
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3. Ostateczny termin opłacenia rocznej składki członkowskiej ustala się na dzień 31
marca każdego kolejnego roku za dany rok.
4. W indywidualnych przypadkach, na wniosek zainteresowanego, Zarząd może
wyznaczyć inny termin wpłaty lub rozłożyć spłatę na raty. Decyzja taka polega
zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.
5. W przypadku nieopłacenia składki w terminie określonym w ust. 3, z zastrzeżeniem
ust. 4, zawieszone zostają prawa członka określone w §13 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
do czasu jej uregulowania.
6. Nieopłacanie składek członkowskich przez ponad 6 miesięcy po terminie określonym
w ust. 3, wszczyna procedurę określoną w § 15 ust. 4 Statutu.
§ 15.
1. O wygaśnięciu lub pozbawieniu członkostwa decyduje uchwałą Walne Zebranie
Członków.
2. Wygaśnięcie członkostwa następuje:
1) po złożeniu rezygnacji;
2) po śmierci członka;
3) po rozwiązaniu się Federacji.
3. Pozbawienie członkostwa może nastąpić w następujących przypadkach:
1) działania członka na szkodę Federacji;
2) niewywiązywania się z obowiązków określonych w zgłoszonej deklaracji, o
której mowa w § 12 ust. 4;
3) niestosowania się do wymogów Statutu Federacji
4) naruszania postanowień Kodeksu Etycznego.
4. Pozbawienie członkostwa z przyczyn, o których mowa w ust. 3, poprzedzone jest
postępowaniem wyjaśniającym wszczętym przez Komisję Rewizyjną lub Zarząd
Federacji i złożeniem odpowiedniego sprawozdania Walnemu Zebraniu.
5. Skreślenie z listy członków Federacji może nastąpić po wysłuchaniu wyjaśnień
zainteresowanego, chyba, że nie skorzysta on z tego prawa.
6. Decyzja Walnego Zebrania Członków Federacji dotycząca pozbawienia członkostwa
jest ostateczna.
§ 16.
1. Status członka wspierającego otrzymuje osoba prawna popierająca zadania
statutowe i wyrażająca wolę współpracy z Federacją oraz deklarująca płacenie
składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członków Federacji lub
deklarująca udzielanie Federacji pomocy merytorycznej lub rzeczowej.
2. Przyjmowanie członków wspierających odbywa się uchwałą Walnego Zebrania
Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
§ 17.
1. Członkowie wspierający mogą zamieszczać w wydawnictwach Federacji swoje
oferty biznesowe na preferencyjnych zasadach określonych w regulaminie.
2. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w § 13 ust. od 3 do 8
Statutu.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani do wywiązywania się ze złożonych
deklaracji dotyczących opłacania składki lub udzielania pomocy merytorycznej lub
rzeczowej.
4. Członek wspierający ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków Federacji
z głosem doradczym.
§ 18.
1. Członkostwo honorowe Federacji przyznawane jest przez Walne Zebranie Członków
osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla promocji i rozwoju arborystyki.
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2. Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków
Federacji na umotywowany wniosek Zarządu lub grupy minimum 5 członków
zwyczajnych. Do wniosku załącza się zgodę osoby mającej uzyskać członkostwo
honorowe.
3. Członkowie honorowi korzystają z uprawnień określonych w § 13 pkt. od 3 do 7
Statutu.
4. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do świadczeń na rzecz Federacji.
Organy Federacji
§ 19.
Organami Federacji są:
1. Walne Zebranie Członków Federacji;
2. Zarząd Federacji;
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20.
Wszystkie Organy Federacji, oraz powołane Koła i Kluby działają zgodnie z
zatwierdzonymi przez Walne Zebranie Członków regulaminami.
Walne Zebranie Członków Federacji
§ 21.
1. Walne Zebranie Członków jest organem uchwałodawczym.
2. Walne Zebranie Członków Federacji jest jego najwyższą władzą.
§ 22.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków;
2. zatwierdzanie porządku obrad;
3. zatwierdzanie sprawozdania i uchwał z poprzedniego Walnego Zebrania;
4. wybór przewodniczących i członków komisji;
5. uchwalenie preliminarza dochodów i wydatków Federacji na rok następny;
6. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Federacji i Komisji
Rewizyjnej;
7. podejmowanie uchwał o zatwierdzeniu lub odrzuceniu sprawozdań z działalności, ze
szczególnym rozliczeniem realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków i udzieleniu
absolutorium organom Federacji;
8. wybór i odwołanie (zgodnie z § 31 ust. 4) członków władz Federacji;
9. przyjmowanie nowych członków;
10.stwierdzanie wygaśnięcia lub pozbawienia członkostwa;
11.przyznawanie członkostwa honorowego, oraz stwierdzenie jego wygaśnięcia lub
pozbawienia (zgodnie z § 15 ust. 2 lub 3);
12.uchwalanie rocznego programu działania Federacji;
13.podejmowanie uchwał w sprawie mienia Federacji;
14.dokonywanie zmian w Statucie Federacji;
15.ustalanie wysokości składek członkowskich;
16.podejmowanie uchwał o wyróżnieniach członków Federacji, oraz cofanie tych
wyróżnień;
17.podejmowanie uchwał o przystąpieniu Federacji do innych organizacji;
18.rozpatrywanie odwołań od uchwał Władz Federacji;
19.opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;
20.powoływanie Sekcji i zatwierdzanie umów Partnerskich;
21.zatwierdzanie regulaminów działania władz Federacji, Sekcji oraz Biura;
22.podjęcie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku;
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23.podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie uregulowanych statutem a nie
wymagających zmiany lub uzupełnienia statutu.
§ 23.
1. Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny albo nadzwyczajny.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd minimum raz w
roku, nie później niż do końca września.
3. Członkowie zwyczajni, kandydaci i aplikanci na członków powiadamiani są o
terminie Walnego Zebrania Członków z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.
Dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną.
4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy
członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że
Statut stanowi inaczej.
5. W przypadku braku kworum Prezes lub upoważniony Wice Prezes zwołuje następne
Walne Zebranie Członków po upływie 30 minut od pierwszego terminu.
6. W drugim terminie dla ważności podejmowanych uchwał nie jest wymagana
obecność połowy członków, z wyjątkiem uchwał dotyczących § 22 ust. 14 i 22,
które reguluje § 39 ust. 1-3.
§ 24.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
zastępca i sekretarz. Prezydium wybierane jest na początku każdego Zebrania w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych.
§ 25.
Do zadań przewodniczącego Walnego Zebrania Członków należy:
1. zapoznanie z zaproponowanym przez Zarząd porządkiem obrad Walnego Zebrania,
dokonania w nim zmian na wniosek członków.
2. poddanie pod zatwierdzenie porządku obrad.
3. dbanie o sprawne i zgodne z postanowieniami statutu przeprowadzenie obrad
Walnego zebrania Członków.
4. współpraca z komisjami Walnego Zebrania Członków.
§ 26.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych.
2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, o którym
mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) w taki sposób, aby odbyło się ono nie później niż 30 dni
od dnia otrzymania wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy dotyczące wniosku o
jego zwołanie.
4. Porządek obrad może zostać rozszerzony o nowe, wynikłe w trakcie obrad sprawy.
Zarząd Federacji
§ 27.
1. Zarząd jest Organem władzy Federacji i składa się z Prezesa Federacji oraz 4–7
członków Zarządu:
1) prezes,
2) wiceprezes lub wiceprezesi,
3) sekretarz
4) skarbnik
5) członkowie
2. Prezes Zarządu wybierany jest w wyborach bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
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3. Zgłaszanie kandydatur na pozostałych członków Zarządu następuje w trybie:
1) Nowy Prezes Federacji może wskazać kandydatów na Członków Zarządu,
2) Zgłoszenie przez Członków Federacji kandydatur, w tym także uzupełniających
tryb opisany w pkt. 1).
4. Wybór członków Zarządu zgłoszonych wyłącznie w trybie ust. 3 pkt. 1), może
odbyć się przez aklamację. W przypadku opisanym w ust. 3 pkt. 2), odbywa się w
głosowaniu tajnym.
5. W
trakcie
pierwszego
posiedzenia
Zarządu
przydzielane
są
funkcje
Wiceprezesa/ów, Sekretarza, Skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu.
6. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
§ 28.
1. Do zadań Zarządu Federacji należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
2) dokonywanie czynności zwykłego zarządu mieniem Federacji o niewielkiej
wartości lub które utraciły aktualność;
3) przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania Członków, oraz
porządków obrad Walnych Zebrań Członków;
4) kierowanie działalnością Federacji zgodnie z postanowieniami statutu oraz
uchwałami Walnego Zebrania Członków;
5) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań członków;
6) przygotowanie i składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z
działalności Zarządu, realizacji uchwał Walnego Zebrania, oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrachunkowy;
7) opracowywania projektów planów działalności i budżetu Federacji;
8) zawieranie umów lub udzielanie upoważnienia do ich zawierania;
9) reprezentowanie Federacji na zewnątrz, lub upoważnienie innych osób do
pełnienia tej roli;
10)
powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych na potrzeby
Zarządu
2. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu Członków i Komisjom
właściwych warunków działania.
§ 29.
Prezes Federacji kieruje pracami Zarządu, nadzoruje działalność Biura Federacji.
§ 30.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej, niż jeden raz
w kwartale i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub na wniosek
Komisji Rewizyjnej skierowany do Zarządu.
2. Obrady Zarządu mogą prowadzone być z wykorzystaniem współczesnych środków
łączności elektronicznej.
3. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
1/2 liczby członków Zarządu, z udziałem Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Prezesa, a pod jego nieobecność Wiceprezesa.
5. O terminie i tematyce posiedzenia Zarządu powiadamiany jest Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej.
§ 31.
1. W wypadku niemożliwości pełnienia funkcji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
na skutek rezygnacji, śmierci, długotrwałej choroby lub innej losowej przyczyny,
możliwe jest dokooptowanie do składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nowych
członków.
2. Dokooptowani członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie mogą stanowić
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więcej niż połowy składu tych organów.
3. Dokooptowanie odbywa poprzez uchwałę Zarządu lub Komisji Rewizyjnej i musi
zostać zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie Członków Federacji.
4. Członek władz Federacji może być odwołany przez Walne Zebranie w głosowaniu
tajnym w następujących przypadkach:
1) Nie uzyskania absolutorium za okres sprawozdawczy,
2) Rażącego naruszenia postanowień § 28 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4).
Komisja Rewizyjna
§ 32.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Federacji odpowiedzialnym za kontrolowanie
całokształtu działań Zarządu Federacji;
2. Komisja Rewizyjna działa w składzie: przewodniczący i dwóch członków.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi po uprzednim
zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i
wydatków Federacji;
2) przeprowadzanie czynności kontrolnych w Zarządzie Federacji, ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków i dyscypliny
finansowej;
3) Komisja Rewizyjna, działająca przez swych członków, ma prawo żądania w
każdym czasie pisemnych lub ustnych sprawozdań, wyjaśnień lub wglądu do
wszelkich dokumentów Federacji – zarówno od Zarządu jak i ewentualnie innych
podmiotów aktualnie zawiadujących dokumentami Stowarzyszenia;
4) W sytuacji nie udzielenia lub uniemożliwienia wglądu do dokumentów,
związanych z realizacją pkt. 2) i 3), w terminie 3 tygodni od upływu terminu
wyznaczonego na udzielenie wyjaśnień lub przedstawienie dokumentów Komisja
Rewizyjna ma prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu
Członków o ustaleniach kontrolnych i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.
5. Przewodniczący lub upoważniony członek Komisji Rewizyjnej może brać udział, z
głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna pracuje zgodnie procedurą określoną w regulaminie.
§ 33.
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie, co najmniej dwa razy w roku kontroli całokształtu działalności
Federacji, w szczególności realizację uchwał Walnego Zebrania i finansów Federacji.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
pisemnych wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień.
3. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności.
4. Zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie
niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
5. Zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu w celu uzyskania wyjaśnień
stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji zadań Zarządu lub Prezydium.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebraniu Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
Sekcje przy Federacji i Partnerzy
§ 34.
1. Zarząd Federacji lub Walne Zebranie Członków może tworzyć wyspecjalizowane
Sekcje przy Federacji, z zastrzeżeniem, że przedmiot działalności Sekcji związany
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jest z zadaniami statutowymi Federacji.
2. Powołanie Sekcji i zatwierdzenie regulaminu działania przez Zarząd musi zostać
zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie Członków Federacji.
§ 35.
Z wybranymi podmiotami Zarząd może zawierać porozumienia (umowy) o
partnerstwie związanym z realizacją celów Federacji, o których mowa w § 8 Statutu.
Umowy te wymagają akceptacji przez najbliższe Walne Zebranie Członków Federacji.
Biuro Federacji
§ 36.
1. Biuro Federacji prowadzi działalność pomocniczą wobec organów Federacji i odpowiada za:
1) korespondencję;
2) prace organizacyjne związane z realizacją działalności statutowej Federacji.
2. Regulamin określa szczegółowy zakres i zasady pracy Biura Federacji.
Majątek Federacji
§ 37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Majątek Federacji powstaje ze:
składek członkowskich;
darowizn, spadków i zapisów;
dochodów z majątku Federacji;
ofiarności publicznej;
dotacji, subwencji i grantów;
dochodów z własnej działalności.
§ 38.

1. Zarząd Federacji może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po
podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków Federacji.
2. Dla ważności oświadczeń w zakresie spraw majątkowych wymagane są podpisy
prezesa lub z jego upoważnienia jednego z członków Zarządu.
3. Wszelkie dokumenty finansowe niedotyczące składników majątkowych Federacji
podpisuje prezes lub z jego upoważnienia jeden z członków Zarządu.
Zmiana Statutu Federacji oraz likwidacja Federacji
§ 39.
1. Uchwałę o zmianie statutu Federacji podejmuje Walne Zebranie większością 2/3
głosów przy obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby członków;
2) drugim terminie, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 - niezależnie od ilości zebranych
członków.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Federacji podejmuje Walny Zebranie większością 2/3 głosów
przy obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowie liczby członków;
2) drugim terminie, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 - niezależnie od ilości zebranych
członków.
3. Tryb podejmowania uchwały o planowanych zmianach statutu lub rozwiązania
Federacji – opisany w § 39 ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 2 pkt. 2) – dopuszczalny jest
tylko i wyłącznie w przypadku powiadomienia członków Federacji o takich planach
w zawiadomieniu o terminie Walnego Zebrania Członków oraz przesłaniu im
projektu zmian Statutu lub projektu uchwały o rozwiązaniu Federacji na 60 dni
przed Walnym Zebraniem.
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4. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Federacji Walne Zebranie Członków podejmuje
uchwałę o powołaniu Komisji Likwidacyjnej, której zadaniem będzie uregulowanie
wszelkich zobowiązań Federacji i przekazanie pozostałych składników majątkowych
podmiotom wskazanym przez Walne Zebranie Członków.
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