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Statut Federacji Przystań Warszawa
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Federacja Przystań Warszawa, zwana dalej „Federacją” stanowi związek stowarzyszeń i innych osób
prawnych działających na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego statutu.
2. Federacja używa skróconej nazwy „Przystań Warszawa”.
3. Federacja zrzesza podmioty prawne, które realizują cele związane z rzeką Wisłą, a w szczególności
jej odcinkiem warszawskim.

§2
1. Siedzibą władz jest Warszawa.
2. Federacja obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Federacja może prowadzić
działalność poza granicami kraju.

§3
1.
2.
3.
4.

Federacja jest organizacją samorządną i posiada osobowość prawną.
Federacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Federacji.
Symbol i nazwa Federacji podlegają ochronie prawnej.
Federacja opiera swoją działalność na społecznej pracy reprezentantów organizacji członkowskich.
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§4
Federacja może przystępować jako członek zbiorowy do związków stowarzyszeń oraz innych organizacji
społecznych krajowych oraz zagranicznych.

7§ 5
Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

II. Cele i sposoby działania
§6
1. Celem działania Federacji jest rozwój i wspieranie wszelkich aktywności społecznych związanych
z rzeką Wisłą.
2. Szczególnym miejscem i formą działania jest prowadzenie ośrodka wodniackiego pod nazwą
„Przystań Warszawa”, zwanego dalej Ośrodkiem.
3. Cel ten jest realizowany w następujących sferach zadań publicznych:
a. pomocy społecznej;
b. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
c. działalności charytatywnej;
d. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
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działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
ochrony i promocji zdrowia;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
turystyki i krajoznawstwa;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
ratownictwa i ochrony ludności;
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu;
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
rewitalizacji;
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

§7
Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1. wspieranie realizacji celów statutowych członków;
2. tworzenie, prowadzenie i zarządzanie przystaniami, będącym miejscem dla organizacji
pozarządowych oraz innych form aktywności obywatelskiej;
3. tworzenie i utrzymywanie niezbędnej infrastruktury związanej z rzeką;
4. udostępnienie posiadanej lub najmowanej infrastruktury oraz sprzętu;
5. budowa łodzi, kajaków i innych jednostek pływających;
6. prowadzenie warsztatów i innych form praktycznego nabywanie umiejętności;
7. prowadzenie szkoleń, pokazów i zawodów sportowych oraz związanych z rekreacją ruchową;
8. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
9. organizację imprez kulturalnych, w tym koncertów, festiwali, pokazów, prelekcji, projekcji;
10. organizowanie wydarzeń edukacyjnych, w tym spotkań, pokazów, konkursów, przeglądów,
konferencji, seminariów i sesji naukowych;
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11. prowadzenie działalności integracyjnej i informacyjno-promocyjnej;
12. promocję działań sektora pozarządowego oraz aktywności obywatelskiej,
13. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych oraz
wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Federacji;
14. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami
masowego przekazu zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego;
15. promocję i udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom obywatelskim i organizacjom
pozarządowym;
16. organizowanie lub finansowanie wyznaczania nowych oraz utrzymywanie i rewitalizację szlaków do
uprawiania turystyki i rekreacji ruchowej;
17. organizowanie lub finansowanie działań promocyjno-reklamowych związanych z promocją miejsc
nadających się do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości
uprawiania sportów wodnych;
18. organizowanie lub finansowanie czasu wolnego dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich;
19. organizowanie lub finansowanie działań na rzecz rozwoju dialogu, partnerstwa publicznospołecznego i współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym;
20. organizowanie lub finansowanie wypoczynku stacjonarnego w tym dzieci, młodzieży, osób
niepełnosprawnych i ludzi starszych (seniorów);
21. organizowanie lub finansowanie różnych form wypoczynku, w tym organizacja różnych form
wyjazdowych;
22. organizowanie lub finansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych;
23. organizowanie lub finansowanie działań związanych z promocją i wspieraniem wolontariatu, w tym
w szczególności kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych Federacji,
24. organizowanie lub finansowanie międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach realizacji celów
Federacji,
25. pasażerską żeglugę śródlądową oraz tworzenie i utrzymanie infrastruktury do pasażerskiej żeglugi
śródlądowej.

§8
Działalność określona w § 7 prowadzona może być w formie działalności odpłatnej lub
nieodpłatnej w rozumieniu przepisów art. 6-10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

§9
1. Federacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Federacja może tworzyć lub być udziałowcem spółek kapitałowych prawa handlowego.

III. Członkowie ich prawa i obowiązki
§ 10
Federację tworzą:
1. członkowie zwyczajni,
2. członkowie kandydaci,
3. członkowie wspierający.
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§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być organizacja pozarządowa posiadająca osobowość
prawną, która odbędzie staż w charakterze członka-kandydata, zadeklaruje pisemnie swój udział
w Federacji i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje prawo odwołania się
w terminie jednego miesiąca do Walnego Zebrania, za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie
rozpatrywane jest przez Walne Zebranie na najbliższym posiedzeniu. Decyzja Walnego Zebrania jest
ostateczna.
3. Członek zwyczajny jest reprezentowany w Federacji przez upoważnioną osobę, zgodnie
z obowiązującym daną osobę prawną statutem lub innym aktem regulującym jej działanie.
4. Członek zwyczajny ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do organów Federacji,
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Federacji,
c. korzystać z terenu, pomieszczeń, urządzeń i innych zasobów będących własnością lub
najmowanych przez Federację (na podstawie regulaminu udostępniania zasobów
Federacji).
5. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a. dbania o wspólną realizację zobowiązań wynikających z prowadzenia Ośrodka,
b. koncentrowania swych działań na terenie zarządzanym przez Federację,
c. zadeklarowania treści, formy i zakresu działań, jakie będzie prowadził w ramach Federacji,
d. realizacji zadeklarowanych działań,
e. składania kwartalne i coroczne informacje o realizacji zadań w ramach federacji i Ośrodka,
f. regularnego opłacania składek,
g. przestrzegania postanowień statutu,
h. aktywnej realizacji celów Federacji,
i. uczestniczenia w pracach Federacji.
6. Deklaracja co do działań, jakie członek zwyczajny będzie prowadził w ramach Federacji:
a. składana jest co roku, nie później niż do końca stycznia,
b. a w przypadku nowo przystępujących członków – wraz z deklaracją przystąpienia.

§ 12
1. Członkiem kandydatem Federacji może być organizacja pozarządowa posiadająca osobowość
prawną, która zadeklaruje pisemnie swój udział w Federacji.
2. Wraz z deklaracją udziału w federacji członek kandydat składa deklarację co do działań
prowadzonych w ramach Federacji.
3. Staż w charakterze członka kandydata trwa co najmniej 6 miesięcy, z tym że decyzją Walnego
zebrania może zostać skrócony do miesiąca.
4. Członek kandydat ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego do władz Federacji. Członek kandydat może uczestniczyć z głosem doradczym
w Walnym Zebraniu.
5. Członek kandydat jest reprezentowany w Federacji przez upoważnioną osobę, zgodnie
z obowiązującym daną osobę prawną statutem lub innym aktem regulującym jej działanie.

§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub
finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji i zostanie do niej przyjęta
uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana zadeklarowana forma wsparcia.
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2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
3. Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego do władz Federacji. Członek wspierający może uczestniczyć z głosem doradczym
w Walnym Zebraniu.
4. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Federacji w zadeklarowany przez siebie
sposób.
5. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w Federacji przez upoważnioną
osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem lub innym aktem regulującym jej
działanie.

§ 14
Członkostwo w Federacji ustaje w wypadku:
1. pisemnego złożenia rezygnacji,
2. rozwiązania organizacji członkowskiej, lub utraty osobowości prawnej z innego powodu,
3. pozbawienie członkostwa uchwałą Zarządu.

§ 15
1. Pozbawienie członkostwa może nastąpić w przypadku zaprzestania przez członka udziału
w działalności Federacji, niewywiązywania się z obowiązków członka, w szczególności:
a. niepłacenia składek za okres co najmniej 12 miesięcy,
b. braku działalności na terenie Ośrodka przez okres 12 miesięcy,
c. naruszania postanowień statutu,
d. działania na szkodę Federacji albo
e. niespołecznego lub niegodnego postępowania podważającego autorytet Federacji.
2. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej dwóch członków Federacji, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Organizacja pozbawiona członkostwa ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
w terminie 20 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. O ile zarząd nie podjął decyzji o zawieszeniu członka, do czasu rozpatrzenia odwołania członek
posiada pełnię praw.

§ 16
1. Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach, co do którego podjął
decyzję o pozbawieniu członkostwa w trybie § 15 niniejszego statutu do czasu rozpoznania
odwołania i podjęcia ostatecznej decyzji przez Walne Zebranie.
2. W uchwale o zawieszeniu członka w jego prawach Zarząd podaje przyczyny, z których postanowił
podjąć stosowną uchwałę. Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręcza się członkowi, którego dotyczy.
Zawieszony członek ma prawo do złożenia pisemnych wyjaśnień.
3. Walne Zebranie, rozpatrując odwołanie członka zawieszonego w jego prawach, złożone w trybie §
15 ust. 3, ustosunkowuje się do przyczyny zawieszenia podanej w uchwale Zarządu.
4. Podjęcie przez Walne Zebranie uchwały uwzględniającej odwołanie członka złożonego w trybie § 15
ust. 3 jest równoznaczne z przywróceniem członkowi pełni jego praw.
5. Członek zawieszony ma prawo do korzystania z dotychczas udostępnionych zasobów Federacji na
dotychczasowych zasadach. Członek skreślony musi w ciągu dwóch miesięcy rozliczyć się
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z użytkowanych zasobów Federacji (zwrócić sprzęt, udostępnić pomieszczenia/teren, rozliczyć się
finansowo itp.).

IV. Organy Federacji
§ 17
Organami Federacji są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

V. Walne Zebranie
§ 18
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Najwyższym organem Federacji jest Walne Zebranie.
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd.
Posiedzenie zwyczajne Walnego Zebrania odbywa się przynajmniej raz na rok.
Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji lub na żądanie Komisji Rewizyjnej
w terminie nie dalszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
W razie nie zwołania Walnego Zebrania przez Zarząd w wymaganym terminie Walne Zebranie może
zwołać Komisja Rewizyjna.
O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków
Federacji na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia. Powiadomienie może być dokonane drogą
elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.
Obrady Walnego Zebrania są jawne.
Walne Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał o ile uczestniczy w nim
połowa ogólnej liczby delegatów, posiadających co najmniej połowę głosów.
W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20
dni po terminie pierwszym. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez
względu na liczbę obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa
w rozdziale “Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji” oraz do wyboru władz Federacji.
Wybory do władz Federacji odbywają się w głosowaniu tajnym.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów delegatów w głosowaniu jawnym.
W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Walnego Zebrania lub
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd może zainicjować wypracowanie tej decyzji w drodze
uzgodnień za pomocą poczty elektronicznej, faksu, korespondencji itp. – bez konieczności zwoływania
posiedzenia tych organów. Z uzgodnień dokonanych w takim trybie sporządza się protokół, do którego
dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków w/w gremiów.

§ 19
1. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni
reprezentowani przez osoby upoważnione do reprezentowania członka zwyczajnego.
2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie kandydaci, członkowie
wspierający oraz goście zaproszeni przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
3. Liczba głosów Członka zwyczajnego może wynosić od 1 do 3 i zależy od zaangażowania członka
w działania Federacji w ciągu ostatnich 2 lat (lub, jeśli Federacja tyle nie działa, od początku jej istnienia).
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4. Zarząd przygotowuje regulamin przyznawania liczby głosów Członkom zwyczajnym, opierając się na
mierzalnych wskaźnikach zaangażowania Członka zwyczajnego.
5. Regulamin przyznawania liczby głosów Członkom zwyczajnym musi być zatwierdzony przez Walne
Zebranie.

§ 20
1. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością obecnych delegatów.
2. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego
Walnego Zebrania.

§ 21
1. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
a. uchwalanie i dokonywanie zmian w Statucie Federacji,
b. określanie kierunków i priorytetów działania Federacji,
c. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 27 ust 4
niniejszego statutu,
d. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
e. określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
f. uchwalanie budżetu na wniosek Zarządu,
g. zatwierdzanie regulaminu przyznawania liczby głosów Członkom zwyczajnym,
h. podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu,
i. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów
Federacji.

VI. Zarząd Federacji
§ 22
1. Zarząd składa się z 3-5 osób. Walne Zebranie, przed wyborem Zarządu, określa liczbę członków
Zarządu. Liczba ta może być decyzją Walnego Zebrania w czasie kadencji zwiększona.
2. Zarząd wybierany jest na dwuletnią kadencję przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym spośród
kandydatów wskazanych przez co najmniej dwóch Członków zwyczajnych.
3. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów, pełni funkcję Prezesa Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek śmierci, rezygnacji a także z powodu odwołania przez
Walne Zebranie, na skutek:
a. niemożności sprawowania funkcji przez Członka Zarządu,
b. odwołania rekomendacji przez obu polecających go Członków zwyczajnych,
c. naruszania postanowień statutu,
d. działania na szkodę Federacji,
e. niespołecznego lub niegodnego postępowania podważającego autorytet Federacji.
5. W przypadku zwiększenia liczby Członków Zarządu lub odwołania Członka Zarządu wybory
uzupełniające powinny odbyć się równocześnie ze zwiększeniem liczby lub odwołaniem. W
przypadku śmierci Członka Zarządu wybory uzupełniające powinny odbyć się najpóźniej 60 dni po
śmierci Członka Zarządu.
6. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych dla wyboru Zarządu.
7
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7. Członkowie Zarządu wybrani w wyborach uzupełniających pełnią swą funkcję do końca kadencji
Zarządu.

§ 23
1. Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz i kieruje jej pracami. Do złożenia ważnego oświadczenia
woli za Federację potrzebne jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu.
2. Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawnionych jest:
a. do wysokości 3 000 zł dowolny Członek Zarządu;
b. do wysokości 5 000 zł Prezes Zarządu;
c. do wysokości 20 000 zł dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
3. Zobowiązania finansowe lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 20 000 zł
wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w uchwale przez Zarząd.
4. Zarząd może powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne do realizacji celów statutowych.
5. Członkowie Zarządu otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie. Członek Zarządu ma prawo zrzec się
części lub całości wynagrodzenia.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
b. kierowanie działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Federacji, w tym przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków,
d. składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
e. określanie zasad i wysokości składek,
f. uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych,
g. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
h. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
i. zatrudniania pracowników, określania zakresu ich zadań i zasad oraz wysokości
wynagrodzenia,
j. uchwalanie regulaminów (poza regulaminem Komisji Rewizyjnej oraz regulaminem
przyznawania liczby głosów Członkom zwyczajnym), a w szczególności regulaminu
udostępniania zasobów Federacji,
k. określenie formy deklaracji i raportowania, co do działań prowadzonych w ramach
Federacji i Ośrodka,
l. udzielenie pełnomocnictw,
m. zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Walnego Zebrania,
n. tworzenie budżetu Federacji,
o. sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Federacji (w tym finansowych),
p. zawieszanie lub pozabawianie członkostwa.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). W sytuacji
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd
może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
9. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
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VII. Komisja Rewizyjna
§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Federacji i składa się z 3
członków, wybieranych spośród kandydatów wskazanych przez co najmniej dwóch Członków
zwyczajnych, w głosowaniu tajnym, przez Walne Zebranie, na dwuletnią kadencję.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
3. Na pierwszym zebraniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Komisja Rewizyjna wybiera ze
swego grona Przewodniczącego, o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zgromadzenie.
4. Do obowiązków Komisji rewizyjnej należą:
a. kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze statutem i uchwałami
Walnego Zebrania przeprowadzana co najmniej raz w roku,
b. określania wynagrodzenia Członków Zarządu i reprezentowania Federacji w relacjach
z Członkami Zarządu,
c. opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
d. opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
f. rozpatrywanie sporów między członkami, lub członkami z Zarządem, powstałych na tle
działalności Federacji.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja
Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję, nie mogą pełnić
innych funkcji we władzach Federacji ani być pracownikami Federacji.
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Federacji złożenia pisemnych lub ustnych
wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 25
Organy Federacji, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych
organów.

VIII. Majątek Federacji
§ 26
1. Majątek Federacji tworzą:
a. środki pieniężne,
b. własność rzeczy ruchomych i nieruchomości,
c. inne prawa majątkowe.
2. Majątek Federacji powstaje z:
a. składek członkowskich,
b. darowizn,
c. dotacji, subwencji, kontraktów,
d. spadków i zapisów,
e. wpływów z loterii i zbiórek publicznych,
f. dochodów z działalności gospodarczej,
g. dywidend należnych z tytułu udziałów w spółkach kapitałowych,
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h. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i działalności statutowej Federacji,
i. odsetek z lokat bankowych.

IX. Tworzenie Federacji
§ 27
1. Członkowie Założyciele Federacji z dniem jego rejestracji nabywają prawa członków zwyczajnych.
2. Członkowie Założyciele Federacji zobowiązani są do określenia działań prowadzonych w ramach
Federacji w terminie umożliwiającym złożenie oferty w konkursie na prowadzenie Ośrodka.
3. Członkowie Założyciele Federacji zobowiązują się do wspólnej pracy nad przygotowaniem oferty na
prowadzenie Ośrodka.
4. Pierwszy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołuje Zebranie Założycielskie większością głosów,
w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Każdy Członek Założyciel ma jeden głos.

X. Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji
§ 28
Zmiany Statutu uchwala na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch Członków zwyczajnych Walne Zebranie
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29
1. Rozwiązanie Federacji uchwala na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch Członków zwyczajnych
Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Majątek rozwiązanej Federacji zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania zostanie przeznaczony na cele
zgodne z celami Federacji. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające
podobne cele statutowe do Federacji, nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie
majątek Federacji po wypełnieniu jego zobowiązań.

XI. Postanowienia końcowe
§ 30
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczególności ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 31
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

……………………………………………
Urszula Anna
Zawadzka-Pawlewska

……………………………………………
Robert Jankowski

……………………………………………
Piotr Kaliszek
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