Statut Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych
”FINEXA”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych „FINEXA” zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na podstawie przepisów ustawy
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§3
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§4
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji, a
także współpracować z takimi organizacjami, o ile jest to zgodne z celami
Stowarzyszenia.
§5
Czas powołania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§6
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o
celach niezarobkowych.
§7
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub
przez wyodrębnione struktury organizacyjne, tworzyć fundacje, fundusze i
uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
2. Dochód osiągnięty przez Stowarzyszenie służy realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
§8
Dyrektorem Finansowym w rozumieniu niniejszego Statutu jest osoba na
stanowisku kierowniczym lub samodzielnym mająca w zakresie swoich
obowiązków zarządzanie finansami/lub ryzykiem przedsiębiorstwa.
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§9
Stowarzyszenie może używać wyodrębniającego je znaku graficznego, jak
również odznak i pieczęci.
§ 10
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub
przez wyodrębnione struktury organizacyjne.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie m.in.:
a) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
b) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z,
c) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych – 73.12. B,
d) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach – 73.12.D,
e) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
f) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane –
85.59.B,
g) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach – 47.19.Z,
h) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z,
i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania 70.22.Z,
j) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych 72.20.Z .

Rozdział2
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 11
Celami Stowarzyszenia są:
1)
wspieranie rozwoju oraz reprezentowanie interesów środowiska zawodowego Dyrektorów Finansowych,
2)
wypracowanie wysokich standardów zawodowych obowiązujących
Dyrektorów Finansowych oraz ich propagowanie,
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3)
upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania finansami
przedsiębiorstwa i zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa,
4)
wymiana informacji w szczególności doświadczeń, dobrych praktyk w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa i zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa,
5)
integracja środowiska zawodowego Dyrektorów Finansowych.
§ 12
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1)
współpracę z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami Unii Europejskiej i organizacjami społecznymi działającymi
w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
2)
współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i instytucjami
wykazującymi zainteresowanie przedmiotem działania Stowarzyszenia,
3)
rozpowszechnianie szczegółowych i rzetelnych informacji w zakresie
zarządzania finansami przedsiębiorstwa i zarządzania ryzykiem
przedsiębiorstwa oraz prezentowanie opinii w sprawach związanych z
gospodarką i finansami,
4)
wspieranie badań oraz popularyzację wiedzy w zakresie zarządzania
finansami przedsiębiorstwa i zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa,
5)
reprezentowanie interesów swoich członków na drodze sądowej,
6)
doradztwo i pomoc organizacyjną, ekonomiczną oraz szkoleniową wobec
członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
7)
stworzenie platformy wymiany informacji, możliwości współpracy oraz
wzajemnej pomocy między swoimi członkami,
8)
doradztwo członkom Stowarzyszenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych,
9)
organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów
i doświadczeń w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa i
zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa,
10) działanie na rzecz dostosowania regulacji prawnych do najlepszych praktyk z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz występowanie do organów
posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami i opiniami w tej sprawie,
11) wspieranie organizacyjne i rzeczowe jednostek organizacyjnych oraz osób
fizycznych zaangażowanych w rozwój środowiska zawodowego Dyrektorów
Finansowych,
12) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
§13
1. Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
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2.
3.

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
Zapis p.1 nie wyłącza zatrudnienia przez Stowarzyszenie członków Zarządu
w zakresie pełnionych przez nich funkcji.
Rozdział 3
Członkostwo

§ 14
Stowarzyszenie zrzesza następujących członków:
1. Członek zwyczajny
2. Członek zrzeszony
3. Członek naukowy
4. Członek wspierający
5. Członek honorowy
§ 15
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została
pozbawiona praw publicznych, będąca Dyrektorem Finansowym, tj.
spełniająca warunki określone w Rozdziale 1 Statutu.
2.Członkiem zrzeszonym może zostać osoba fizyczna posiadającą pełną
zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz
niebędąca Dyrektorem Finansowym, tj. niespełniająca warunków określonych
w Rozdziale 1 Statutu, ale mająca, jako przełożonego Dyrektora Finansowego
i w zakresie swoich obowiązków odpowiadająca za zarządzanie finansami lub
ryzykami w przedsiębiorstwie.
3.Członkiem naukowym może zostać osoba fizyczna posiadającą pełną
zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, będąca
pracownikiem naukowym.
4.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która jest
zaangażowana w działania utożsamiane z celami Stowarzyszenia.
5.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która odznaczyła się
znacznym wsparciem na rzecz Stowarzyszenia lub jego powstania,
utożsamiająca się z celami Stowarzyszenia, pod warunkiem przyjęcia przez
nią członkostwa honorowego.
§ 16
1. Członkiem zwyczajnym, zrzeszonym i naukowym Stowarzyszenia zostaje
osoba fizyczna, która otrzyma rekomendację, co najmniej jednego członka
założyciela Stowarzyszenia lub co najmniej dwóch członków zwyczajnych
Stowarzyszenia i złoży deklarację zawierającą oświadczenie o chęci
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przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zobowiązanie do wypełniania
obowiązków członkowskich.
2. O przyznaniu członkostwa zwyczajnego, zrzeszonego, wspierającego,
naukowego i honorowego Stowarzyszenia decyduje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia.
3. Od uchwały, w której Zarząd nie wyraził aprobaty w przedmiocie przyjęcia
kandydata do grona członków Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia.
§ 17
1. Czynne i bierne prawo wyborcze, jak również prawo głosu na Walnym
Zgromadzeniu, przysługuje tylko członkom zwyczajnym. Bierne prawo
wyborcze przysługuje członkom honorowym. Członek zrzeszony, wspierający
oraz naukowy nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.
2. Status Członka Stowarzyszenia ulega zmianie w przypadku zmiany
warunków, które muszą być spełnione, aby członek został zaliczony do danej
kategorii członków Stowarzyszenia.
§ 18
Utrata statusu członka Stowarzyszania następuje w przypadku:
1)
dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu poprzez
złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze
Stowarzyszenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym złożono takie
oświadczenie,
2)
wykluczenia ze Stowarzyszenia,
3)
stwierdzenia, że członek trwale zaprzestał działalności związanej z celami
statutowymi Stowarzyszenia,
4)
śmierci członka Stowarzyszenia,
5)
ubezwłasnowolnienia członka Stowarzyszenia,
6)
pozbawienia praw publicznych członka Stowarzyszenia,
7)
utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia,
8)
uprawomocnienia się postanowienia o orzeczeniu upadłości członka bądź
przypadku, gdy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek
niewypłacalnego dłużnika (członka Stowarzyszenia) nie wystarcza do
pokrycia kosztów postępowania upadłościowego,
9)
likwidacji Stowarzyszenia.
§ 19
W przypadku utraty statusu członka Stowarzyszenia, Zarząd dokonuje skreślenia
z listy członków; skreślenie ma charakter deklaratoryjny.
§ 20
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
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niewywiązywania się przez członka Stowarzyszenia z obowiązku wpłacania
składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty obowiązku
uiszczenia należnej składki,
2. nieprzestrzegania
postanowień niniejszego Statutu, uchwał władz
Stowarzyszenia lub zachowań godzących w Stowarzyszenie lub grupę
zawodową Dyrektorów Finansowych.
1.

§ 21
1. Decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje jednomyślnie
Zarząd w formie uchwały, o czym niezwłocznie zawiadamia pisemnie
wykluczonego członka.
2. Na wniosek zgłoszony przez co najmniej 5 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia decyzja o wykluczeniu członka może zostać także podjęta
przez Walne Zgromadzenie.
§ 22
1. Od uchwały Zarządu dotyczącej wykluczenia przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia, w którym uchwała została
doręczona. W okresie do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie
członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
2. Od uchwały Walnego Zgromadzenia wydanej zarówno w drodze odwołania
od uchwały Zarządu, jak i podjętej na wniosek zgłoszony przez co najmniej 5
członków Stowarzyszenia, nie przysługuje odwołanie.
Rozdział 4
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
§ 23
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1)
dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
2)
przestrzegania postanowień Statutu i uchwał podejmowanych przez
władze Stowarzyszenia,
3)
regularnego uiszczania składek członkowskich, przy czym Członek
honorowy nie ma obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
4)
czynnego zaangażowania w prace Stowarzyszenia,
5)
kierowania się podczas wykonywania obowiązków służbowych zasadami
etycznymi,
6)
systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
7)
składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze
Stowarzyszenia mają prawo podjąć decyzję w sprawach jego członkostwa.
§ 24
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Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje prawo do:
1)
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia i
brania udziału w głosowaniu,
2)
wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
3)
aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia, w szczególności
występowania z wnioskami w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
4)
uzyskania wsparcia Stowarzyszenia,
5)
uczestniczenia w kursach oraz szkoleniach organizowanych pod
patronatem Stowarzyszenia.
§ 25
Członkowi zrzeszonemu Stowarzyszenia przysługuje prawo do:
1)
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia bez
prawa udziału w głosowaniu, jak również bez czynnego i biernego prawa
wyborczego,
2)
aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia w szczególności
występowania z wnioskami w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
3)
uzyskania wsparcia Stowarzyszenia,
4)
uczestniczenia w kursach oraz szkoleniach organizowanych pod
patronatem Stowarzyszenia.
§ 26
Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:
1)
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia bez
prawa udziału w głosowaniu, jak również bez czynnego prawa wyborczego,
2)
bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia,
3)
aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia w szczególności
występowania z wnioskami w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
4)
uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
§ 27
Członkowie wspierający i naukowi Stowarzyszenia ma prawo do:
1. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia bez
prawa udziału w głosowaniu, jak również bez biernego i czynnego prawa
wyborczego,
2. aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia
w szczególności
występowania z wnioskami w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
3. uczestnictwa
w pracach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
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§ 28
W przypadku osób prawnych członkowie realizują swoje prawa poprzez
prawidłowo umocowanego pełnomocnika.
Rozdział 5
Władze Stowarzyszenia
§ 29
Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
1. Walne Zgromadzenie Członków, dalej zwane „Walnym Zgromadzeniem",
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
§ 30
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze wyborów tajnych.
§ 31
W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji składu Zarządu, lub
Komisji Rewizyjnej, jeśli zaistnieje taka potrzeba, nowego członka, bądź
członków wskazują członkowie organu. Liczba nowych członków nie może
przekroczyć połowy składu organu. Kadencja członków wybranych w drodze
kooptacji kończy się wraz z kadencją członków wybranych w pierwotnych
wyborach.
§ 32
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
Zarząd
§ 33
1. Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej. Zarząd składa się od 3 do 8 osób:
Prezesa i Wiceprezesów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych
celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani są przez Walne
Zgromadzenie. Prezes oraz Wiceprezesi Zarządu są wybierani przez
członków Zarządu spośród swego grona na pierwszym zebraniu Zarządu.
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§ 34
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, zaciągania zobowiązań
majątkowych oraz składania oświadczeń woli uprawnionych jest dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
§ 35
Decyzje zarządu są podejmowane na posiedzeniu, w formie uchwał,
bezwzględną większością głosów. Prezes Zarządu ma głos decydujący w
przypadku równej ilości głosów.
§ 36
Zarząd jest uprawniony do:
1) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, a także do działania w jego
imieniu,
2) zarządzania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia, zgodnie z planem
finansowym oraz zasadami określonymi w Statucie,
3) przygotowania planu finansowego Stowarzyszenia, przedstawienia go
Komisji Rewizyjnej do akceptacji oraz zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie,
4) zatrudniania pracowników oraz określenia ich zakresu obowiązków, a także
wysokości wynagrodzenia,
5) podejmowania
uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia oraz utraty członkostwa, określenia wysokości składek
członkowskich, włączenie ze zmianą ich wysokości, terminów płatności
składek oraz egzekwowania wpłat,
6) przygotowywania obrad i zwoływania Walnego Zgromadzenia,
7) rozdysponowania majątkiem Stowarzyszenia po rozwiązaniu Stowarzyszenia,
8) przyjmowania w imieniu Stowarzyszenia spadków, darowizn i zapisów,
9) podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia bądź wystąpienia z
organizacji krajowych i międzynarodowych,
10)
prowadzenia działalności gospodarczej,
11)
wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej,
12)
sporządzenia sprawozdania finansowego do zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie.
§ 37
Zarząd Stowarzyszenia działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez
Zarząd.
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Walne Zgromadzenie
§ 38
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia.
§ 39
1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co
najmniej raz do roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia może być zwołane przez Zarząd,
Komisję Rewizyjną . Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenia w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia pisemnego wniosku
co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia lub 3/4 członków Komisji
Rewizyjnej.
3. O planowanym miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
wszyscy Członkowie Stowarzyszenia zostają powiadomieni przez Zarząd lub
inny organ zwołujący Walne Zgromadzenie, listami poleconymi lub w inny
sposób zapewniający pewność skutecznego doręczenia (np. korespondencją
elektroniczną), na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia obrad.
4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustalany jest przez Zarząd lub inny
organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Porządek obrad Walnego
Zgromadzenia może ulec modyfikacji poprzez przyjęcie przez Walne
Zgromadzenie stosownej uchwały.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
§ 40
1. Walne
Zgromadzenie Członków otwiera Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu wybrany zostaje Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Zarządu albo osoba
wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza Protokolanta.
3. Lista obecności zawierająca spis uczestników jest podpisana przez
Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 41
Głosowanie jest jawne lub tajne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Stowarzyszenia, jak
również w sprawach osobowych, a także w każdej sprawie na wniosek co
najmniej 5 uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania.
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§ 42
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Ustalanie i opracowywanie kierunków działalności Stowarzyszenia rocznych i wieloletnich.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) udzielenie absolutorium Zarządowi w zakresie wykonywanych
obowiązków,
b) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
c) zmiana treści Statutu,
d) rozwiązanie Stowarzyszenia i ustalenie przeznaczenia oraz podziału
majątku Stowarzyszenia,
e) zatrudnianie oraz określanie wysokości wynagrodzenia członka Zarządu,
f) zatwierdzanie planu finansowego zaproponowanego przez Zarząd na
bieżący rok obrachunkowy,
g) powoływanie organizacji wewnętrznych oraz ich regulaminów,
h) w przypadkach przewidzianych Statutem, jak również niezastrzeżonych
na rzecz innych organów.
§ 43
W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych,
Prezes lub Wiceprezes Zarządu jest uprawniony do wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zgromadzenia. Termin ten może być wyznaczony najwcześniej
na godzinę później tego samego dnia. W takim wypadku Walne Zgromadzenie
może skutecznie obradować oraz podejmować uchwały bez względu na liczbę
uczestników.
§ 44
1. Uchwała dotycząca odwołania członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów w obecności połowy
członków Stowarzyszenia mających prawo głosu.
2. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie Członków obraduje w drugim terminie, do podjęcia uchwały w kwestiach wymienionych w ustępie poprzedzającym, nie jest konieczne osiągnięcie kworum.
§ 45
Uchwała w przedmiocie:
1) zmiany Statutu,
2) rozwiązania Stowarzyszenia,
3) nabycia bądź zbycia przez Stowarzyszenie nieruchomości,
wieczystego lub udziału w nieruchomości,
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użytkowania

4)

rozporządzania środkami o wartości powyżej 100 tys. zł. (sto tysięcy złotych),
wynikające z jednego zdarzenia gospodarczego; o ile powyższe
rozporządzenie nie zostało ujęte w planie finansowym zatwierdzonym przez
Komisję Rewizyjną musi zostać podjęta większością 2/3 głosów członków
obecnych na Walnym Zgromadzeniu i mających prawo głosu.
Komisja Rewizyjna

§ 46
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, nadzorującym prace
Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami WZ.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, składa się od 3 do 5
członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powoływany jest przez członków
Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania na pierwszym posiedzeniu Komisji
w nowej kadencji.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem innych organów
Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkiem Zarządu w stosunku
podległości.
§ 47
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, a w szczególności nadzór nad
gospodarką finansową,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym
Zgromadzeniu,
3) akceptowanie planu finansowego Stowarzyszenia zaproponowanego przez
Zarząd,
4) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz ocena sprawozdań finansowych i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań
finansowych Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
6) przedstawienie propozycji kandydatów na członków Zarządu,
7) nadzór nad prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zgodnym z
celami Stowarzyszania,
8) sporządzanie rocznego sprawozdania z wyników dokonanej kontroli władz
Stowarzyszenia.
§ 48
1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest co najmniej raz do roku zbierać się na
posiedzeniu.
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2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu.
Rozdział 6
Inne postanowienia
Majątek Stowarzyszenia

§ 49
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie członków,
b) wsparcie finansowe lub rzeczowe od członków wspierających,
c) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze
sponsoringu,
d) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
e) dochody z działalności gospodarczej.
2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie
realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między
jego członków.
Postanowienia Końcowe
§ 50
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wypadkach określonych prawem
lub w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia
winna zawierać decyzję odnośnie przeznaczenia majątku.
§ 51
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U.01.79.855 ze zm.)
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