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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Mage.pl”
2. Stowarzyszenie może korzystać z nazwy skróconej „Mage.pl” a także z tłumaczenia
swojej nazwy na inne języki.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§3
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może dla realizacji swoich celów działać na terenie innych krajów.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
§5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
§6
1. Stowarzyszenie może używać odznak, logo i pieczęci na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych.
2. Nazwa Stowarzyszenia, jego odznaki, logo i pieczęci są prawnie zastrzeżone.
ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
1. Głównymi celami stowarzyszenia jest:
a. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój nauki i szkolnictwa wyższego,
b. działalność charytatywna.
2. Pomocniczymi celami Stowarzyszenia, realizowanymi równolegle do celów głównych
pozostaje:
a. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
b. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej,
c. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d. działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy naukowej między
społeczeństwami.
3. Stowarzyszenie może kontynuować również prowadzenie dotychczasowej
działalności:
a. kulturalnej związanej z fantastyką, science-fiction i historią;
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b. w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej a w szczególności
sportów strzeleckich,
c. w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
realizowana w szczególności poprzez promowanie i organizowanie działań o
charakterze kolekcjonerstwa broni,

1.

2.

3.

4.
5.

§8
Stowarzyszenie realizuje cel, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. a w szczególności poprzez:
a. wspieranie naukowców i przeprowadzanych prac naukowych,
b. działanie na rzecz upowszechniania wyników prac naukowych,
c. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.
Stowarzyszenie realizuje cel, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. b, w szczególności poprzez
promocję sportu, organizację spotkań i imprez sportowych i różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego.
Stowarzyszenie realizuje cel, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. c, w szczególności poprzez:
a. organizację spotkań kolekcjonerskich, w tym przy współpracy z innymi
organizacjami,
b. wspieranie pogłębiania wiedzy o historii oręża i broni.
Stowarzyszenie realizuje cel, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. d, w szczególności poprzez
niesienie pomocy osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele również poprzez:
a. wspieranie, w szczególności, organizacyjne, prawne i finansowe lokalnych grup
nieformalnych i organizacji pozarządowych,
b. działalność publikacyjną i wydawniczą,
c. współpracę z innymi osobami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
d. podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla skupionej w
Stowarzyszeniu społeczności,
e. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
f. wspieranie osób znajdujących się w potrzebie.

§8a
Stowarzyszenie realizuje swoje cele zasadniczo w ramach nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego. Jednakże cele wymienione w §7 ust. 1 lit. a oraz §7 ust. 2 lit. a,b,c,d
Stowarzyszenie realizuje może realizować również ramach odpłatnej działalności pożytku
publicznego.
§9
1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
swoich członków.
2. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją, w wysokości określonej przez walne zgromadzenie.
3. Członkowie zarządu terenowych jednostek organizacyjnych mogą otrzymywać
wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, wysokości
uzgodnionej przez zarząd Stowarzyszenia lub walne zgromadzenie jednostki.
§10
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1. Stowarzyszenie może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność
gospodarczą.
2. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów
Stowarzyszenia.
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWRZYSZENIA
§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Pełnych
3. Honorowych
4. Wspierających
§12
1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel rzeczpospolitej Polskiej a także
obcokrajowiec.
2. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła 16 lat a także małoletni
poniżej tego wieku za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być również osoba prawna a także
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
§13
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a. uczestniczyć czynnie i biernie w wyborach do organów Stowarzyszenia na
zasadach określonych w niniejszym statucie,
b. wypowiadać się, wyrażać opinie oraz wnosić uwagi do wszystkich organów
Stowarzyszenia na wszystkie tematy dotyczące jego działalności,
c. korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia zgodnie
z wewnętrznymi regulaminami,
d. korzystać z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia zgodnie z wewnętrznymi
regulaminami,
e. nosić znaczek i odznaki nadawane przez Stowarzyszenie.
2. Prawo czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Stowarzyszenia nie
przysługuje członkom wspierającym a także innym osobom wymienionym
w ustawach.
§14
Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest:
1. przestrzegać przepisów statutu, uchwał władz oraz wewnętrznych regulaminów
Stowarzyszenia,
2. terminowo uiszczać obowiązujące go składki członkowskie oraz wypełniać inne
zobowiązania wobec Stowarzyszenia,
3. wywiązywać się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń,
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4. otaczać opieką oraz wykazywać należytą staranność o mienie Stowarzyszenia,
5. dbać o dobrej imię Stowarzyszenia.
§15
1. Wewnętrzne akty prawne Stowarzyszenia określą wymagania konieczne do uzyskania
członkostwa w Stowarzyszeniu oraz zmiany rodzaju członkostwa.
2. Członków zwyczajnych oraz wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd na
podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez osobę zainteresowaną.
3. Członkostwo pełne może być nadane przez zarząd członkowi nie wcześniej, niż przed
upływem trzech miesięcy od dnia przyjęcia do Stowarzyszenia. Warunkiem nadania
członkostwa zwyczajnego jest posiadanie przez członka opłaconej składki
członkowskiej.
4. Członkostwo honorowe nadaje walne zgromadzenie.
§16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec
Stowarzyszenia,
b. śmierci członka,
c. utraty osobowości prawnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej nie
posiadającej osobowości prawnej,
d. utraty praw publicznych,
e. wykluczenia w drodze postępowania dyscyplinarnego,
2. wykluczenia w drodze uchwały zarządu członka nie biorącego uczestnictwa w
działalności Stowarzyszenia przez okres co najmniej roku, pod warunkiem
uprzedniego powiadomienia członka i braku jego sprzeciwu wobec wykreślenia.
O ustaniu członkostwa orzeka zarząd, dokonując skreślenia z listy.
§17
Od decyzji zarządu w sprawie odmowy nadania / ustania członkostwa, w ciągu 14 dni od jej
ogłoszenia/doręczenia, przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I PRAWO STOWARZYSZENIA
§18
1. Prawo wewnętrzne Stowarzyszenia tworzą:
a. Statut,
b. Uchwały walnego zgromadzenia,
c. Rozporządzenia,
d. Inne decyzje wydane na podstawie upoważnień zawartych w statucie,
uchwałach walnego zgromadzenia i rozporządzeniach.
2. Rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie na podstawie szczegółowego
upoważnienia zawartego w uchwale walnego zgromadzenia i w celu jej wykonania.
Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres
spraw przekazanych do uregulowania.
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§19
Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

§20
Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W walnym zgromadzeniu biorą udział:
a. z prawem głosu stanowiącego członkowie zwyczajni, pełni, honorowi,
b. z głosem doradczym członkowie wspierający i inne osoby wymienione w
regulaminie walnego zgromadzenia.
Dla podjęcia przez walne zgromadzenie decyzji konieczne jest by projekt uzyskał
poparcie
a. zwyklej większość głosów wśród głosujących członków zwyczajnych oraz
zwykłej większości głosów wśród głosujących członków pełnych, lub
b. kwalifikowanej większości 2/3 głosujących członków pełnych.
3a. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia zgodnie z niniejszym statutem wymaga
kwalifikowanej większości głosów dla jej uchwalenia konieczne pozostaje uzyskanie
tej większości zarówno wśród członków zwyczajnych jak i członków pełnych.
Członkowie pełni mogą jednak w każdym przypadku, bez względu na poparcie
członków zwyczajnych, uchwalić taką uchwałę stanowiąc kwalifikowaną większością
4/5 oddanych głosów.
Dla ważności uchwał walnego zgromadzenia konieczne jest, by w głosowaniu nad
nimi brała udział co najmniej 1/8 uprawnionych do głosu stanowiącego członków
Stowarzyszenia chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
Walne zgromadzenie działa i obraduje zgodnie z regulaminem, uchwalonym przez
siebie bezwzględną większością głosów. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:
a. określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. uchwalanie swojego regulaminu,
d. uchwalanie regulaminu komisji rewizyjnej oraz regulaminu postępowania
dyscyplinarnego,
e. wybór osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej,
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działań władz Stowarzyszenia,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
h. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez władze i
członków Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych niniejszym statutem innym
władzom.
§21

(Skreślony)
§21a
(Skreślony)
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4.

5.

6.

7.
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3.
4.

5.

§22
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
Zarząd składa się z osób wybieranych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.
Zarząd wybiera spośród swojego grona bezwzględną większością głosów prezesa i
wiceprezesów.
Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w razie równej ilości głosów
decyduje głos prezesa. W przypadku zarządu 2 osobowego zarząd podejmuje decyzje
jednomyślnie.
Dla ważności uchwał zarządu wymagane jest by w głosowaniu nad nią brała udział co
najmniej ½ uprawnionych do głosu stanowiącego podczas obrad tego organu z
zastrzeżeniem, iż w przypadku powołania zarządu 2 osobowego dla ważności decyzji
wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu przez wszystkich uprawnionych.
Szczegółowe zasady działania i obradowania zarządu a także kompetencje
poszczególnych członków określi regulamin uchwalony bezwzględną większością
głosów przez ten organ.
Do kompetencji zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b. kierowanie działalnością biura i komisji Stowarzyszenia,
c. realizowanie uchwał walnego zgromadzenia,
d. uchwalanie rocznych planów działania i ich realizacja,
e. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i jego realizacja,
f. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
g. ustalanie wysokości składek członkowskich, zasad zwalniania z nich
i zmniejszania ich wysokości,
h. podejmowanie decyzji w sprawie wstąpienia i wystąpienia do innych
organizacji a także wybór reprezentantów Stowarzyszenia do tych organizacji,
i. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
j. podejmowanie decyzji w innych sprawach finansowych,
k. sprawowanie nadzoru nad biurem Stowarzyszenia,
l. współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą,
m. podejmowanie decyzji w innych sprawach przekazanych statutem, uchwałą
walnego zgromadzenia do kompetencji zarządu.
§23
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i co najmniej dwóch członków
wybieranych przez walne zgromadzenie.
Komisja rewizyjna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez walne
zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia a w
szczególności jego gospodarkę finansową a ze swej działalności zdaje sprawozdanie
walnemu zgromadzeniu.
Członkowie komisji rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
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b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§23a
Funkcji w zarządzie nie mogą pełnić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§24
(skreślony)
§25
Władze stowarzyszenia mogą podejmować decyzje za pośrednictwem środków teleinformatycznych takich jak np. telefon, Internet jeżeli dopuszczają to ich regulaminy.
§26
1. (skreślenie)
2. Zabronione jest łączenie pochodzących z wyboru stanowisk we władzach
Stowarzyszenia.
§27
(skreślony)
§28
(skreślony)
§29
(skreślony)
§30
(skreślony)
§31
1. Sposób prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz kary, które można w nim
wymierzyć określi regulamin uchwalony przez walne zgromadzenie bezwzględną
większością głosów.
2. Regulamin postępowania dyscyplinarnego musi zapewniać prawo odwołania lub
prawo do kasacji od rozstrzygającej sprawę decyzji podjętej w sprawie dyscyplinarnej,
od której nie przysługuje inny środek zaskarżenia, do walnego zgromadzenia.
Odwołanie lub kasacja złożona przez członka założyciela wstrzymuje wykonanie
decyzji do momentu jej rozpatrzenia przez walne zgromadzenie.
ROZDZIAŁ V
ORGANY POMOCNICZE
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§32
Organami pomocniczymi Stowarzyszenia są:
1. Biuro Stowarzyszenia
2. Komisje
§33
1. Biuro Stowarzyszenia zapewnia administracyjno-prawną obsługę Stowarzyszenia.
2. Do biura Stowarzyszenia należą wszyscy jego pracownicy i działający w nim
wolontariusze.
3. Biuro Stowarzyszenia działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd i pod
jego nadzorem.
§34
1. Komisje są specjalistycznymi organami powoływanymi do prowadzenia konkretnych
spraw.
2. Zasady działania komisji określi uchwała walnego zgromadzenia podjęta bezwzględną
większością głosów.
ROZDZIAŁ Va
Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia
§34a
Stowarzyszenie prowadzi działalność w ramach jednostki centralnej oraz za pośrednictwem
terenowych jednostek organizacyjnych. Jednostki te mogą w szczególności skupiać członków
działających wyłącznie w obszarze realizacji określonych celów Stowarzyszenia lub
prowadzących działalność na określonym terenie.
§34b
Terenowe jednostki organizacyjne dzielą się na jednostki centralne, których władze są
powoływane przez organy jednostki nadrzędnej oraz jednostki samorządne, których
członkowie samodzielnie wybierają swoje władze.
§34c
Terenowe jednostki organizacyjne działają na podstawie niniejszego statutu. W sprawach w
nim nieuregulowanych stosuje się ich wewnętrzne regulaminy, uchwalone stosownie do
przepisów niniejszego statutu.
§34d
1. Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia mogą za zgodą Zarządu
Stowarzyszenia uzyskać osobowość prawna.
2. Jednostki nieposiadające osobowości prawnej działają w ramach osobowości prawnej
Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Mage.pl
Zakręt 10/1 60-351 Poznań
KRS: 0000266741 REGON: 300432279 NIP: 7792297596
www.stowarzyszenie.mage.pl

Stowarzyszenie Mage.pl
Zakręt 10/1 60-351 Poznań
www.stowarzyszenie.mage.pl
stowarzyszenie@mage.pl

§34e
1. Centralną jednostkę powołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały nadając
jej regulamin oraz powołując pierwsze władze.
2. Jednostkę samorządną Stowarzyszenia może powołać Zarząd Główny z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych lub pełnych
Stowarzyszenia nadając jej regulamin oraz powołując pierwsze władze.
§34f
Regulamin terenowej jednostki organizacyjnej określa zasady nabywania i utraty członkostwa
w tej jednostce oraz prawa i obowiązki jej członków.
§34g
1. Pracami centralnej jednostki terenowej kieruje Zarząd jednostki powoływany przez
Zarząd Stowarzyszenia.
2. Władzami samorządnej jednostki terenowej są:
a. Walne zgromadzenie jednostki terenowej,
b. Zarząd jednostki terenowej,
3. Regulamin jednostki terenowej może opcjonalnie przewidywać powołanie w niej komisji
rewizyjnej jednostki terenowej.
§34h
1. W jednostkach samorządnych Walne Zgromadzenie jednostki terenowej jest najwyższą
władzą jednostki.
2. Regulamin terenowej jednostki organizacyjnej określi, którzy członkowie jednostki
posiadają prawo głosu stanowiącego na walnym zgromadzeniu terenowej jednostki
organizacyjnej. Ograniczenia ustawowe w tym zakresie znajdują zastosowanie.
3. Walne Zgromadzenie terenowej jednostki organizacyjnej podejmuje decyzje zwykłą
większością głosów chyba, że niniejszy statut lub regulamin terenowej jednostki
organizacyjnej stanowią inaczej.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia samorządnej terenowej jednostki organizacyjnej
należy:
a. określanie głównych kierunków działania terenowej jednostki organizacyjnej,
b. wybór organów terenowej jednostki organizacyjnej,
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów terenowej jednostki
organizacyjnej,
d. uchwalanie regulaminu terenowej jednostki organizacyjnej
e. składanie wniosku o nadanie osobowości prawnej terenowej jednostce
organizacyjnej,
f. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu terenowej jednostki organizacyjnej,
g. podejmowanie uchwał w innych sprawach terenowej jednostki organizacyjnej
Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych niniejszym statutem lub regulaminem
jednostki do kompetencji innych organów.
§34i
Zarząd jednostki jest organem wykonawczym jednostki, a w jednostkach centralnych
organem zarządzającym całokształtem działalności jednostki.
§34j
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Komisja Rewizyjna jest powoływanym opcjonalnie wewnętrznym organem kontrolnym
jednostki terenowej.
§34k
1. Terenową jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia posiadającą osobowość prawną
reprezentują: prezes jednostki lub wiceprezesi jednostki samodzielnie lub dwóch
członków zarządu jednostki działających łącznie.
2. Terenową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej reprezentują
członkowie zarządu tej jednostki na podstawie i w granicach udzielonych przez
Zarząd Stowarzyszenia pełnomocnictw.
3. Do rozporządzania prawami lub zaciągania zobowiązań przekraczających wartość
majątku terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia wymagana jest
każdorazowo zgoda Zarządu Stowarzyszenia.
§34l
Stowarzyszenie nie odpowiada za długi terenowych jednostek organizacyjnych posiadających
osobowość prawną a terenowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną nie
odpowiadają za długi Stowarzyszenia, chyba, że co innego wynika z warunków oraz
dokonanych czynności prawnych
§34m
1. Centralna jednostka terenowa na wniosek tworzących ją osób i za zgodą Zarządu
Głównego może zostać przekształcona w jednostkę samorządną.
2. Jednostka samorządna na wniosek walnego zgromadzenia jednostki i za zgodą Zarządu
Głównego może zostać przekształcona w jednostkę centralną.
§34n
1. Zarząd Stowarzyszenia może rozwiązać terenową jednostkę organizacyjną
Stowarzyszenia:
a. jeżeli liczba członków samorządnej terenowej jednostki organizacyjnej spadnie
poniżej 5,
b. jeżeli terenowa jednostka organizacyjna zaprzestała faktycznie działalności na
okres dłuższy niż pół roku,
c. jeżeli działalność jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia rażąco narusza prawo
lub naraża Stowarzyszenie na znaczne straty a inne środki nadzoru przewidziane
niniejszym statutem nie przyniosły rezultatu i nie ma perspektyw by taki rezultat
przyniosły w przyszłości,
d. na wniosek walnego zgromadzenia terenowej jednostki organizacyjnej,
e. na wniosek walnego zgromadzenia Stowarzyszenia
2. Zarząd Stowarzyszenia może rozwiązać Centralną Jednostkę również z własnej
inicjatywy.
3. W razie likwidacji terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia środki pozostałe po
przeprowadzeniu likwidacji, po zaspokojeniu wierzycieli podlegają przekazaniu na rzecz
Stowarzyszenia, chyba że regulamin jednostki stanowi inaczej.
§34o
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1. Projekty zmian statutu dotyczących działalności terenowych jednostek organizacyjnych
Stowarzyszenia przesyła się władzom terenowych jednostek organizacyjnych w celu
zaopiniowania.
2. Przedstawione opinie władz terenowych jednostek organizacyjnych przedstawia się
Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia
§34p
1. Władze jednostek terenowych w terminach i na zasadach określonych przez Zarząd
Stowarzyszenia składają sprawozdania i dokumenty niezbędne do wypełnienia ciążących
na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie księgowości i
sprawozdawczości.
2. Niezależnie od powyższego, władze jednostek terenowych, na żądanie władz centralnych,
udzielają im niezwłocznie wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania jednostek.
§34r
Zmiana regulaminu jednostki terenowej wchodzi w życie nie wcześniej niż przed dniem
zatwierdzenia treści zmian przez Zarząd Stowarzyszenia.
§34s
1. Zarząd Stowarzyszenia może uchylić akt prawa jednostki niezgodny ze statutem lub
uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. W przypadkach mniejszej wagi Zarząd
może poprzestać na zwróceniu uwagi na zaistniałą niezgodność.
2. Zarząd Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia, iż działalność władz terenowej
jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia narusza prawo lub może narazić Stowarzyszenie
na straty może wezwać władze tej jednostki do usunięcia zaistniałych naruszeń lub
podjęcia stosownych środków zapobiegawczych, wyznaczając w tym celu stosowny
termin.
3. Zarząd Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia, iż działalność członka organu
terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia narusza prawo lub może narazić
Stowarzyszenie na straty może zawiesić tego członka w jego prawach związanych z
zasiadaniem w tym organie.

1.

2.
3.
4.

§34t
Zarząd Stowarzyszenia, w przypadku gdy działalność terenowej jednostki organizacyjnej
posiadającej osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów
prawa lub statutu stowarzyszenia, w przypadku jeżeli inne środki pozostają bezskuteczne
lub ich zastosowanie nie daje szans na usunięcie naruszeń w rozsądnym czasie, może
podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tej jednostce.
Z dniem powołanie zarządu komisarycznego uprawnienia organów jednostki terenowej
innych niż walne zgromadzenie oraz członków tych organów wygasają.
Zarząd komisaryczny nie jest związany uchwałami walnego zgromadzenia terenowej
jednostki organizacyjnej i nie może być przez walne zgromadzenie odwołany.
Zarząd komisaryczny podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu usunięcia
zaistniałych naruszeń i/lub zapobieżeniu stratom po czym niezwłocznie zwołuje walne
zgromadzenie terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia w celu wyboru nowego
zarządu terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia.
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5. Zarząd Główny Stowarzyszenia uchyli zarząd komisaryczny jeżeli jego istnienie okaże się
zbędne a dotychczasowy skład zarządu terenowej jednostki organizacyjnej zapewnia, iż
nie dojdzie do dalszych naruszeń.
ROZDZIAŁ VI
ORGAN PUBLIKACYJNY
§35
Uchwała walnego zgromadzenia podjęta bezwzględną większością głosów określi organ
publikacyjny Stowarzyszenia.
§36
1. Uchwały walnego zgromadzenia oraz rozporządzenia podlegają ogłoszeniu w organie
publikacyjnym Stowarzyszenia.
2. Walne zgromadzenie w drodze uchwały może rozszerzyć listę decyzji władz
stowarzyszenia podlegających publikacji w organie publikacyjnym.
ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I SPOSÓB REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA
§37
Do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz a także do składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych i innych uprawnieni są:
1. prezes i wiceprezesi działający samodzielnie,
2. dwóch członków zarządu działających łącznie.
§38
3. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
4. Stowarzyszenie może korzystać ze wszystkich źródeł majątku określonych
w ustawach.
§39
Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy
i decyzje zarządu.
§40
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków 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. przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,
Stowarzyszenie Mage.pl
Zakręt 10/1 60-351 Poznań
KRS: 0000266741 REGON: 300432279 NIP: 7792297596
www.stowarzyszenie.mage.pl

Stowarzyszenie Mage.pl
Zakręt 10/1 60-351 Poznań
www.stowarzyszenie.mage.pl
stowarzyszenie@mage.pl

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§41
Niniejszy statut podlega zmianie wyłącznie w skutek decyzji walnego zgromadzenia podjętej
kwalifikowaną większością 3/4 głosów. Projekt zmian winien być ogłoszony nie później niż
na 7 dni przed datą głosowania.
§42
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć wyłącznie walne zgromadzenie
kwalifikowaną większością 3/4 głosów. Projekt uchwały w tej sprawie winien być ogłoszony
nie później niż na 7 dni przed datą głosowania.
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWNIENIA PRZEJŚCIOWE
§43
(skreślony)
§44
(skreślony)
§45
(skreślony)
§46
(skreślony)
§47
(skreślony)

§48
(skreślony)
§48a

(skreślony)
§48b
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1. Do czasu uchwalenia przez walne zgromadzenia aktów prawa wewnętrznego dotyczących
działania komisji rewizyjnej stosuje się przejściowo akty dotyczące działania uprzedniego organu
kontroli.
2. (skreślony)

1.

2.
3.

§48c
Z chwilą rejestracji zmian statutu dotychczasowi członkowie kandydaci
Stowarzyszenia otrzymują status członków zwyczajnych Stowarzyszenia a członkowie
zwyczajni status członków pełnych. Członkowie seniorzy otrzymują status
przysługujący im przed zmianą ich statusu na członków seniorów.
Zarząd ma prawo dokonać zmiany statusu członka nadanego na podstawie ust. 1 jeżeli
ten nie uiści w terminie pierwszej obowiązującej go składki członkowskiej.
Od decyzji Zarządu podjętej na podstawie przepisów niniejszego paragrafu w
przedmiocie zmiany statusu członka przysługuje odwołanie do walnego
zgromadzenia.

§48d
Z chwilą rejestracji zmian statutu istniejące terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia
zaczynają działając na podstawie przepisów niniejszego statutu jako jednostki centralne.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§49
Spory o interpretację statutu rozstrzyga kwalifikowaną większością 3/4 głosów walne
zgromadzenie.
§50
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają
obowiązujące przepisy.
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