Statut
Olsztyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Bretanii i Francji
„AMITIE”
§1 Postanowienia ogólne
1.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji „Amitié” jest stowarzyszeniem osób fizycznych i
prawnych prowadzącym działalność w różnych formach i obszarach, m.in. kultury, edukacji, gospodarki, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2.

Ideą główną Stowarzyszenia „Amitié” jest tworzenie, rozwijanie, popularyzowanie przyjaźni i współpracy pomiędzy mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego a mieszkańcami departamentu
Côtes d’Armor i całej Bretanii, pomiędzy Polską a Francją. Oba regiony, Warmia, Mazury i Powiśle oraz
Bretania, mają własną i oryginalną historyczną przeszłość, niepowtarzalną kulturę oraz bogaty krajobraz naturalny. Stowarzyszenie „Amitié” pragnie być miejscem spotkań kultur i cywilizacji narodów i
języków, w którym to co regionalne, historyczne, współczesne, to co indywidualne i oryginalne w
dziejach tych dwóch krain oraz dwóch państw służyć będzie pokojowej, demokratycznej i zjednoczonej
Europie.

3.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji „Amitié” może posługiwać się skróconą nazwą
Stowarzyszenie „Amitié”.

4.

Terenem działania Stowarzyszenia „Amitié” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.

5.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie „Amitié” może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

6.

Siedzibą Stowarzyszenia „Amitié” jest miasto Olsztyn.

7.

Stowarzyszenie „Amitié” jest organizacją zarejestrowaną, działającą na podstawie obowiązującego
Prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu ma osobowość prawną.

8.

Stowarzyszenie „Amitié” ma prawo przynależności do organizacji międzynarodowych.

9.

Rokiem obrotowym i/lub sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§2 Cele Stowarzyszenia „Amitié” i ich realizacja
1.

Celem Stowarzyszenia „Amitié” jest:
a. poznanie, kultywowanie, upowszechnianie tradycji bretońskich i francuskich składających się
na kulturowe i cywilizacyjne dziedzictwo Bretanii oraz Francji,
b. tworzenie, rozwijanie, popularyzowanie przyjaźni i współpracy prywatnej i instytucjonalnej pomiędzy Bretanią a Warmią, Mazurami i Powiślem, Francją a Polską,
c. kształtowanie regionalnego rozwoju Warmii, Mazur i Powiśla oraz Bretanii,
d. rozwijanie współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w wymiarze kulturalnym, edukacyjnym, gospodarczym i społecznym.

2.

Stowarzyszenie „Amitié” urzeczywistnia swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

podejmowanie inicjatyw twórczych, edukacyjnych, popularyzacyjnych [PKD 85.5],
organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, społecznym i innych [PKD 90.0],
organizowanie wymiany osób, idei, imprez, wydarzeń kulturalnych i turystycznych [PKD 79.9],
działalność rozrywkową i rekreacyjną [PKD 93.2],
działalność naukową, organizację konferencji, seminariów, itp. [PKD 82.3],
działalność związaną z tłumaczeniami [PKD 74.3],
działalność wydawniczą [PKD 58.1],

h. współpracę z osobami, środowiskami, instytucjami i stowarzyszeniami polsko-francuskimi i innymi,
których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia „Amitié” [PKD 94.99].
§3 Członkostwo
1.

Członkami Stowarzyszenia „Amitié” mogą być pełnoletni obywatele Polski oraz innych krajów.

2.

Członkowie Stowarzyszenia „Amitié” dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

3.

Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu, podjętej w ciągu
dwóch miesięcy od złożenia przez zainteresowanych pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Amitié", zawierającej pisemne poparcie co najmniej jednego członka Stowarzyszenia oraz adres elektroniczny lub pocztowy służący przekazywaniu korespondencji.

4.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, zasłużona w dziedzinie współpracy polsko-francuskiej, przyjęta w poczet członków honorowych uchwałą Zarządu.

5.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, udzielająca pomocy finansowej, bądź
rzeczowej na rzecz Stowarzyszenia.

§4 Członkowie zwyczajni
1.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia „Amitié” przy działaniach zgodnych
z celami Stowarzyszenia,
b. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.

2.

Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:
a. postępowanie zgodne ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia „Amitié”,
b. czynny udział w pracach statutowych,
c. wypełnianie innych zadań i świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania bądź Zarządu,
d. regularne opłacanie składek.

§5 Członkowie honorowi i wspierający
1.

Członkowie honorowi i wspierający nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

2.

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

3.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4.

Zarząd mocą uchwały może pozbawić osobę fizyczną lub prawną statusu członka wspierającego, gdy
ten w ciągu dwóch kolejnych lat nie wywiązał się z deklaracji o pomocy finansowej lub rzeczowej na
rzecz Stowarzyszenia.

§6 Członkostwo – Inne postanowienia
1.

Członkostwo ustaje z dniem:
a. wystąpienia członka, zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi;
b. podjęcia przez Zarząd uchwały o wykreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, w szczególności:
i.
z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań do końca roku kalendarzowego,
ii.
z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
władz Stowarzyszenia,
iii.
ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
iv.
śmierć członka.

2. Członkostwo zostaje zawieszone decyzją Zarządu na czas utraty przez członka praw obywatelskich bądź
na czas ubezwłasnowolnienia na mocy prawomocnego wyroku sądu.
3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie miesiąca od daty jej podjęcia.
4. Korespondencja między członkami a Zarządem, w szczególności w zakresie zwoływania Walnego Zebrania, odbywa się na adres elektroniczny lub pocztowy wskazany w deklaracji o przystąpieniu do
Stowarzyszenia „Amitié”. Adres do korespondencji może być zmieniony w każdym czasie, w formie pisemnej.
§7 Władze Stowarzyszenia „Amitié”
1.

Władzami Stowarzyszenia „Amitié” są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

2.

Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata.

3.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym, co do spraw osobowych (wybory).
W innych sprawach głosowanie jest jawne.

§8 Walne Zebranie
1.

Władzą najwyższą jest Walne Zebranie.

2.

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.

4.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a.
b.
c.

z inicjatywy własnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
na żądanie Komisji Rewizyjnej.

5.

Powiadomienie członków o zwołaniu Walnego Zebrania powinno nastąpić przynajmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.

6.

Do ważności Walnego Zebrania wymagana jest obecność połowy członków zwyczajnych.

7.

Zarząd ma prawo do zwołania zebrania w drugim terminie, pod warunkiem zastrzeżenia takiej możliwości w powiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania i dokładnym określeniu jego terminu. Zebranie
odbyte w drugim terminie ważne jest bez względu na liczbę zebranych na nim członków zwyczajnych.

8.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

9.

Do uprawnień Walnego Zebrania należą:
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

zatwierdzanie programu działania przedstawionego przez Zarząd,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i/lub z działalności,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wybór i odwoływanie członków Zarządu,
wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
ustalanie wysokości składek,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
zmiana statutu,
decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia, przy czym rozwiązanie Stowarzyszenie „Amitié” może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy członków,

m. podejmowanie wszelkich uchwał niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
§9 Zarząd
1.

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie.

2.

Zarząd składa się z od 3 do 5 osób konstytuujących się we własnym gronie (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik, członek).

3.

Członkiem Zarządu może być osoba nieskazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.

Do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym
przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

5.

W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie kadencji, Zarząd ma prawo zwołać Walne Zebranie w
celu uzupełnienia składu.

6.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,
zwoływanie Walnego Zebrania,
przyjmowanie i wykluczanie członków,
zbieranie składek członkowskich,
zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,
podejmowanie uchwał w sprawach nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
ingerowanie w przypadku działań niezgodnych ze statutem.

7.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego, lub w zastępstwie przez wiceprzewodniczącego, z ich inicjatywy bądź na wniosek dowolnego członka Zarządu, co najmniej raz na dwa miesiące.

8.

Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W
sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego.

§10 Komisja Rewizyjna
1.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wybranych przez Walne Zebranie.

2.

Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy badanie całokształtu działalności i przedstawianie Walnemu
Zebraniu, przynajmniej raz w roku, wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

3.

Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności całego jej składu.

4.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a.

nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b.

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c.

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w
wysokości nie wyższej niż przewidują to stosowne przepisy.

§11 Majątek Stowarzyszenia „Amitié”
1.

Dla realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie „Amitié” gromadzi majątek, który powstaje z(e):
a.
b.
c.
d.

składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej,
dochodów z majątku Stowarzyszenia,
dochodów z własnej działalności,

e.

innych zgodnych z prawem.

2.

Stowarzyszenie „Amitié” może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3.

Zabrania się:
a.

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii
bocznej (do drugiego stopnia) albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b.

przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz 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,

c.

wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d.

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§12 Postanowienia końcowe
1.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

2.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.

