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 Statut 

POMORSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Preambuła

Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, zwana dalej „Federacją” jest dobrowolnym 

porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego. 

Federacja powstała w wyniku partnerskiej współpracy stowarzyszeń obywatelskich, sprzeciwiających 

się ograniczaniu roli organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Federacja stawia sobie za cel 

współtworzenie przez niezależne organizacje  polityk lokalnych i szeroki ich  udział  w rozwiązywaniu 

problemów społecznych, działa na rzecz wdrażania w życie postanowień Paktu na rzecz budowania 

społeczeństwa obywatelskiego. Otwarta jest na udział w niej wszystkich organizacji, które wyrażą 

chęć uczestnictwa, zaakceptują  jej cele i formy działania, przestrzegając przy tym etycznych zasad 

działalności w trzecim sektorze, jak Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych przyjęta przez 

Ogólnopolska Federację Organizacji Pozarządowych.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Związek stowarzyszeń pod nazwą Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zwany dalej 
Federacją, zrzesza stowarzyszenia i inne osoby prawne działające nie dla zysku,  na obszarze 
województwa pomorskiego.

2. Federacja jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989  nr 20 poz. 104), 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
2003 nr 96 poz. 873) oraz  niniejszego Statutu.

3. Siedzibą Federacji jest gmina Studzienice.
4. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania 

swoich celów Federacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

5. Federacja może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych o podobnych celach 
statutowych. Przystąpienie do takich organizacji nie może naruszać prawa polskiego i wymaga 
uchwały Walnego Zebrania Członków. 

6. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej przedstawicieli członków. Federacja do 
prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 

7. Federacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.
8. Ilekroć w statucie użyte jest określenie organizacja należy przez to rozumieć:

1) organizacje pozarządowe - podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w 
rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby 
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prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Rozdział 2.
Zasady, cele i środki działania

§ 2.

1. Federacja reprezentuje zrzeszone w niej organizacje oraz działa na rzecz wszystkich organizacji,  
w szczególności w województwie pomorskim.

2. Federacja działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. 
3. Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności i suwerenności członka. 
4. Federacja kieruje się w swoich działaniach zasadą pomocniczości wobec organizacji 

członkowskich - wspiera działania członków, nie zastępując ich aktywności.
5. Federacja nie może podejmować działań, które powodowałyby osłabienie tworzących ją 

organizacji.
6. Federacja nie uczestniczy w kampaniach politycznych służących wyborom na urzędy publiczne. 

§ 3.

Celem Federacji jest
1) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie aktywnego obywatelstwa na poziomie 

lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;
2) realizacja założeń Paktu na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego sformułowanych 

przez pomorskie organizacje w 2013 roku;
3) zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji mających 

wpływ na rozwój województwa pomorskiego i sytuację jego mieszkańców;
4) rozwijanie współpracy, standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości 

środowiska organizacji;
5) rzecznictwo interesów organizacji w sprawach wspólnych dla organizacji;
6) kształtowanie i promowanie postaw społecznych sprzyjających  organizacjom i budowaniu ich 

rzetelnego wizerunku;
7) wzmacnianie partnerskiej współpracy i dialogu organizacji z administracją publiczną                    

i partnerami społecznymi, dbałość o szeroki udział organizacji w ciałach dialogu                               
i porozumieniach terytorialnych, szeroki udział organizacji w realizacji zadań publicznych.

8) Zwiększenie skuteczności działań organizacji społecznych, ich samoorganizacji, 
reprezentowanie ich  interesów wobec porozumień terytorialnych 

9) przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom kierowania się interesem grupowym ze szkodą dla 
szerokich środowisk trzeciego sektora ; 

10)wspieranie działalności organizacji członkowskich w ich działaniach statutowych;
11) rozwój przedsiębiorczości społecznej;
12)  wzrost kapitału społecznego 
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13)wzrost integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz inicjowanie działania na 
rzecz wzrostu i rozwoju   podmiotów ekonomii społecznej;

14)rozwój zrównoważony 

§ 4.

1. Federacja realizuje swoje cele poprzez:
1) zbieranie i upowszechnianie informacji dotyczących relacji organizacji z administracją 

publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla realizacji zasady pomocniczości;
2) uczestniczenie w procesie legislacyjnym, w tym udział w konsultacjach, monitorowanie 

współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi, w szczególności na szczeblu 
lokalnym i regionalnym;

3) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, zasobów oraz upowszechniania 
sprawdzonych rozwiązań;

4) nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
5) zbieranie i upowszechnianie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością 

środków finansowych dla organizacji pozarządowych;
6) inicjowanie działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji, w szczególności 

poprzez przygotowanie strategii informacyjnych dotyczących organizacji;
7) animowanie aktywności obywatelskiej, społecznej  i zawodowej, tworzenie i prowadzenie biur 

i centrów wspierania aktywności;
8)  prowadzenie mediacji między organizacjami członkowskimi, między organizacjami a innymi 

podmiotami, w tym jednostkami  administracji publicznej;
9) działalność edukacyjną;
10)inicjowanie i prowadzenie działań badawczo- rozwojowych;
11)działalność  informacyjną i wydawniczą;
12)wspomaganie merytoryczne, organizacyjnie i finansowe organizacji, w tym poprzez udzielanie 

i organizowanie pożyczek, zabezpieczeń, darowizn i dotacji.
2. Federacja podejmuje działania i wspiera działalność w sferze pożytku publicznego, w 

szczególności w zakresie:
1)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji;

2)integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
3)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
4)ochrony i promocji zdrowia;

5)wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej                                                                                                                              
6)udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;                                                                                                                                                       
7)działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;                                                                                                                                        
8)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych  
zwolnieniem z pracy;                                                                                                                                                      
9)działalności charytatywnej;                                                                                                                                 
10)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;                                                 
11)nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;                                                 
12)działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;                                   
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;                                                                                                   
14) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;                                                                                 
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15) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;                                                                              
16)   promocji i organizacji wolontariatu;                                                                                                                       
17) wsparcie osób niepełnosprawnych;                                                                                                                    
18) równych praw kobiet i mężczyzn;                                                                                                                                
19 )działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;                                                                        
20) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka;                                                                                                                                                                        
21)pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, uchodźców w kraju i 
za granicą;                                                                                                                                                                
22)ochrony środowiska naturalnego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 23)działalności 
wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,      przedsiębiorczości 
społecznej;                                                                                                                                                                             
24) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie  nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;                         
25)  turystyki i krajoznawstwa;                                                                                                                       
26)promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; pomocy Polonii i Polakom za granicą;                
27)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;                                                                                                    
28) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;                                                     
29)działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  
30)działalności na rzecz integracji cudzoziemców.                                                

3. Federacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej w 
zakresie wszystkich form realizacji celów statutowych.

4. Federacja ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w celu realizacji celów 
statutowych.

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5.

Członkowie Federacji dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§ 6.
1. Członkiem  zwyczajnym Federacji może być organizacja pozarządowa lub inna osoba prawna,  

działająca nie dla zysku, nie będąca partią polityczną lub fundacją utworzoną przez partie 
polityczne, nie będąca związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która złoży pisemną 
deklarację przystąpienia do Federacji, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Federacji i 
Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.  

1) Członek jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną. Osoba 
fizyczna może reprezentować wyłącznie jeden podmiot prawny - jednego członka.
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2) Każdy członek ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie i z zachowaniem formy 
pisemnej,   osoby reprezentującej go na Walnym Zebraniu Członków.

3) Osoba fizyczna zasiadająca we władzach Federacji przestaje pełnić swoją funkcję          w 
przypadku cofnięcia mu upoważnienia przez członka, którego reprezentuje.

2. Przyjęcie w poczet członków następuje w drodze uchwały Zarządu, po złożeniu przez  
     zainteresowaną organizację pisemnej deklaracji przystąpienia do Federacji wraz                                                
     z  rekomendacjami udzielonymi w formie pisemnej przez 2/3 członków Federacji.
3. Uchwała Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Federacji zawierać powinna  
     uzasadnienie. 
4. Od uchwały Zarządu dotyczącej odmowy przyjęcia w poczet członków Federacji zainteresowanemu  
     przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
5.  Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały        
    z uzasadnieniem. Odwołanie złożone po terminie może zostać odrzucone przez Walne Zebranie  
    Członków.

§ 7

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego  do władz Federacji,
2) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów 

statutowych Federacji,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
4) zgłaszanie kandydatów do władz
5) inicjowanie działań na rzecz realizacji celów statutowych

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,
2) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz,
3) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i w sposób określony przez Walne 

Zebranie Członków,
4) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.

§ 8.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i 
prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która uznaje Statut i  

    zasady programowe Federacji oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla  
    Federacji
   2.Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia                              
członka wspierającego stosuje się odpowiednio § 6. statutu.
 

§ 9.

1. Członkowie wspierający Federacji mają prawo:

a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów 
statutowych Federacji,

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
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c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:

a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,

b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,

c) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Federacji.

d) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jego roli i znaczenia.

 

                                                                                            § 10.

1. Członkiem honorowym może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna, 
która szczególnie zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu 
Stowarzyszenia, za zgodą danej osoby fizycznej lub prawnej.

§ 11.

Ustanie członkostwa następuje wskutek:
1) wykreślenia w sytuacji rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej  

z innego powodu – ze skutkiem natychmiastowym,
2) wystąpienia z Federacji, jeżeli zostało złożone na piśmie przez uprawniony organ członka 

Federacji,
3) wykluczenia z  Federacji.

§ 12.

1. Wykluczenie członka Federacji może nastąpić ze względu na:
1) nie wywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych, a w szczególności 
nieterminowego opłacania składek tj. przez okres dłuższy niż jeden rok.
2)  naruszanie postanowień statutu lub uchwał Walnego Zebrania Członków;
3) działanie na szkodę Federacji;

2. Wykluczenie członka Federacji następuje w drodze uchwały Zarządu.
3.  Wykluczony członek Federacji ma prawo odwołania od wykluczającej uchwały Zarządu do   
     najbliższego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni 
     kalendarzowych od daty jej otrzymania wraz z pisemnym uzasadnieniem. Odwołanie złożone po   
     terminie może zostać odrzucone przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział 4.
Władze Federacji

§ 13.
Władzami Federacji są:
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1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd Federacji zwany dalej Zarządem;
3) Komisja Rewizyjna Federacji zwana dalej Komisją Rewizyjną.

§ 14.

Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne;
2) Nadzwyczajne.

§ 15.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd 
Federacji w terminie do dnia 30 czerwca.

2. Zawiadomienie o terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest wysyłane pisemnie z 
podaniem terminu, miejsca i porządku obrad, na adres mailowy wskazany w deklaracji 
członkowskiej na co najmniej 21 dni przed jego odbyciem.

§ 16.

1. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 
1/3 członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których 
rozpatrzenia zostało zwołane.

3. Zawiadomienie o terminie  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest wysyłane pisemnie z 
podaniem terminu, miejsca i porządku obrad, na adres mailowy wskazany w deklaracji 
członkowskiej na co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.

§ 17.

1. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni, 
2. Każdy członek zwyczajny Federacji ma jeden głos. 
3. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym  uczestniczą członkowie wspierający, 

członkowie honorowi  i zaproszeni goście.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie 

stanowi inaczej.
5. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie 

konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Federacji, a w drugim terminie, który może 
być wyznaczony tego samego dnia co najmniej 30 minut później - może ono skutecznie obradować 
bez względu na liczbę uczestników. 

6. O drugim terminie Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być poinformowani w 
zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w sposób jawny, chyba, że co najmniej jeden 
członek wniesie o głosowanie w sposób tajny.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
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1) dokonywanie zmian w Statucie;
2) uchwalanie deklaracji programowej oraz rocznych i wieloletnich programów działania 

Federacji;
3) uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania Członków;
4) ustalanie liczby Członków Zarządu;
5) powoływanie i odwoływanie władz Federacji;
6) określenie wysokości zaciąganych zobowiązań majątkowych przez Zarząd;
7) przyjmowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Federacji,
8) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi; 
9) uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich, w tym ich wysokości;
10)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
11)podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji innych organów Federacji do 

momentu wyboru tych organów; 
12)nadawanie tytułu członka honorowego Federacji;
13)rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Federacji.

§ 19.

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybrany 
zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes, a w 
przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.

§ 20.

1. Zarząd Federacji liczy od 3 do 5 członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów, wybieranych 
spośród uprawnionych przedstawicieli członków na okres dwóch lat. 

2. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie Członków spośród osób uprzednio wybranych do 
Zarządu.

3. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona dwóch Wiceprezesów.

§ 21.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołują 
Prezes lub uprawniony przez Zarząd Wiceprezes.

2. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu, lub 
Komisji Rewizyjnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście i członkowie 

komisji eksperckich.
5. W posiedzeniach Zarządu dotyczących członka ma prawo uczestniczyć jego przedstawiciel.

§ 22.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należą:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Federacji;
2) reprezentacja Federacji na zewnątrz;
3) realizacja zadań programowych i finansowych przyjętych przez Walne Zebranie Członków;
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4) realizacja budżetu Federacji;
5) przygotowanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 

poprzedni;
6) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków planu działania na kolejny rok;
7) zaciąganie zobowiązań majątkowych w kwotach ustalanych uchwałą Walnego Zebrania Członków;
8) uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach o istotnym 

znaczeniu dla Federacji i jego członków;
9) powoływanie komisji eksperckich oraz określenie ich składu i kompetencji;
10) utworzenie biura Federacji oraz  uchwalenie regulaminu jego pracy;
11)  zatrudnianie pracowników;
12) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i przystąpienia do innych podmiotów i organizacji, 

§ 23.

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
składu.

2. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
3. Uchwały Zarządu zapadają w sposób jawny, chyba, że co najmniej jeden członek Zarządu wniesie o 

głosowanie w sposób tajny.

§ 24.

1. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w toku kadencji, Zarządowi przysługuje prawo 
uzupełnienia składu, spośród osób będących reprezentantami członków. 

2. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji Zarządu.
3. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków Zarządu.

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna Federacji składa się z 2 lub 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie 
Członków na okres dwóch lat.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Komisji. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w sposób jawny, chyba, że co najmniej jeden członek 

Komisji Rewizyjnej wniesie o głosowanie w sposób tajny.

§ 26.

1. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w toku kadencji, Komisji Rewizyjnej 
przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród osób, będących reprezentantami  członków. 

2. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji Zarządu.
3. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż 1/2 członków Komisji Rewizyjnej.
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§ 27.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie funkcji nadzoru i kontroli Federacji,         
w tym m.in.:

1) badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Federacji, 
zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków;

2) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania 
Członków i przepisami powszechnie obowiązującymi.

2. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa.
4.  Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział 5.
Majątek Federacji

§ 28.

1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Federacji są:

1) składki członkowskie;
2) działalność odpłatna;
3) działalność gospodarcza;
4) zbiórki publiczne;
5) darowizny, spadki, zapisy;
6) dochody z majątku własnego;
7) wpływy z działalności statutowej;
8) prawomocnie zasądzone zadośćuczynienie orzekane w sprawach cywilnych;
9) dotacje od osób prawnych i fizycznych, w tym administracji publicznej;
10)darowizny od osób fizycznych i prawnych, w szczególności  na cele  działalności naukowej, 

naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów, 
kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw 
społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w 
wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i 
społecznej inwalidów.

§ 29.

1. Do wyrażania oświadczeń woli w imieniu Federacji, w tym do zaciągania zobowiązań 
majątkowych, zawierania umów i stanowienia pełnomocnictw, upoważnionych jest dwóch 
członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes, działających łącznie.
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2. Zarząd Federacji może udzielić pełnomocnictwa do prowadzenia określonych spraw Federacji       
w szczególności w sprawach bieżącego zarządu majątkiem oraz sprawach pracowniczych.

Rozdział 6.
Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji

§ 30.

1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 
głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków, w obecności co najmniej połowy liczby 
członków uprawnionych do głosowania.

2. Decyzja o rozwiązaniu Federacji wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej 
większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do 
głosowania.

3. Uchwalając rozwiązanie Federacji, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, a 
także wskazuje fundacje i stowarzyszenia o celach możliwie najbliższych celom Federacji, na 
których rzecz zostanie przekazany majątek Federacji pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.

data przyjęcia Statutu

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego

Protokolant Zebrania Założycielskiego


