STATUT
ORGANIZACJI HARCERSKIEJ PRO MUNDI
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Organizacja Harcerska Pro Mundi i w dalszych
postanowieniach Statutu jest zwane Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, jednakże osoby prawne mogą być
członkami wspierającymi działalność Stowarzyszenia.
Siedzibą stowarzyszenia jest m. Legnica, ul. Radioteelgrafistów 1/11. Terenem działania jest
Rzeczpospolita Polska, w szczególności obszar województwa Dolnośląskiego.
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach lub wspierać ich działania.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§2
1. Misją Stowarzyszenia jest działalność mająca na celu wszechstronny rozwój człowieka, a
także wspieranie innych organizacji o tożsamych celach działania.
2. Szczególną opieką Stowarzyszenie otacza młodego człowieka, obierając za cel jego
wychowanie, kształtowanie charakteru, przygotowanie do wejścia w dorosłe życie,
budowanie postawy odpowiedzialności i zaradności. Stowarzyszenie dąży do spełnienia
tych założeń poprzez realizację niżej wymienionych celów.
3. Za cele Stowarzyszenia, realizowane wobec młodego człowieka, uznaje się:
1. stwarzanie warunków do rozwoju na płaszczyznach: intelektualnej, fizycznej,
emocjonalnej, duchowej, obywatelskiej;
2. kształtowanie postaw opartych na:
1. odpowiedzialności,
2. zaradności życiowej,
3. aktywności zawodowej,
4. edukacji,
5. wolontariatu i bezinteresownej pomocy,
6. obowiązków obywatelskich;
3. kształtowanie osobowości człowieka w duchu wartości społecznych, to znaczy
poszanowania i przywiązania do wartości: wolności, sprawiedliwości, demokracji,
równości, samorządności, tolerancji, przyjaźni;
4. upowszechnianie wiedzy o świecie;
5. przysposabianie do życia we współczesnym, ponadnarodowym, zdigitializowanym
świecie.

§3
1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. prowadzenie całorocznej działalności o charakterze wychowawczym, edukacyjnym
oraz oświatowym wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej,
3. prowadzenie działalności charytatywnej,
4. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
5. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową,
6. działalność wspierającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
7. działalność wspierającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, także
w zakresie technologii komunikacyjnych,
8. działalność wspomagającą wdrażanie nowych technologii w praktyce,
9. działalność w zakresie wypoczynku,
10. działalność w zakresie kultury, sztuki,
11. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
12. działalność na rzecz ekologii i chrony dziedzictwa przyrodniczego,
13. działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
14. ratownictwo i ochrona ludności, w szczególności poprzez wspieranie państwowych
systemów ratowniczych,
15. promocję i organizację wolontariatu,
16. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społeczym,
17. działalność wydawniczą i informacyjną,
18. działalność naukowo-badawczą,
19. tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień i zainteresowań, w szczególności poprzez
organizację kursów, szkoleń, warsztatów, zajęć,
20. prowadzenie działań o charakterze specjalistycznym,
21. wspieranie działań innych organizacji, które są zgodne z celami działalności
Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową wśród osób zrzeszonych i niezrzeszonych
w Stowarzyszeniu.
3. Działania wymienione w ust. 1. prowadzone są jako odpłatna i nieodpłatna działalność
pożytku publicznego.
ROZDZIAŁ III
Członkowstwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§4
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
2. zostanie pozytywnie zarekomendowana przez członka Zarządu Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.

7. Członkowie zwyczajni oraz wspierający mogą działać na rzecz Stowarzyszenia, a nie w jego
imieniu.
§5
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku i majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
3. korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4. udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych dokumentów
regulujących działalność Stowarzyszenia,
3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§6
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
1. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
2. notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
3. nieopłacenia składki członkowskiej,
4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia, która podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, które rozpatruje odwołanie.
§7
1. Członkowie zwyczajni oraz wspierający mogą być wyróżniani za zasługi i działalność
w Stowarzyszeniu.
2. Tryb zdobywania wyróżnień, ich rodzaj i wymagania zostaną określone na drodze uchwały
Zarządu.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§8
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
2. Funkcje we władzach Stowarzyszenia są sprawowane bezterminowo.
3. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest możliwe w przypadku
zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

1. pisemna rezygnacja członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
2. prawomocna decyzja Walnego Zgromadzenia Członków.
§9
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej
lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby człoków Stowarzyszenia. Głosowanie jest
jawne.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalania zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 10
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób, w tym Prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa
i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
5. Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6. podejmowanie uchwał regulujących bieżącą pracę Stowarzyszenia,
7. uchwalanie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia,
8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
10. przyjmowanie i skreślanie członków.
6. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenia za pełnione funkcje.

7. W sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie reprezentować każdy członek Zarządu. Także
do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych uprawniony jest każdy członek
Zarządu.
§ 11
1. Bieżącą pracą Zarządu i Stowarzyszenia, pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków,
kieruje Prezes Zarządu.
§ 12
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób w tym przewodniczącego oraz sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 13
1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
2. W trybie określonym w ust. 1. nie można doprowadzić do zmiany więcej niż połowy składu
organu.
§ 14
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności przynajmniej połowy członków danego organu.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§ 15
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze Składek Członkowskich,
2. z darowizn, spadków, zapisów,
3. dochodów z własnej działalności,
4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
5. z dotacji i ofiarności publicznej,
6. jako poboczny skutek realizacji projektów, zadań publicznych, których realizacja
wymaga zakupu odpowiednich środków trwałych,
7. w wyniku realizacji grantów,
8. poprzez zakup środków niezbędnych do realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

6. Wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do opłacenia składki
członkowskiej. Jej wysokość zostanie określona na drodze uchwały Zarządu.
7. O ustaleniu wysokości składki członkowskiej, Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany
poinformować wszystkich członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną.
8. Egzekwowanie opłacenia składki członkowskiej nie może nastąpić wcześniej, niż na 7 dni
po poinformowaniu członków Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia koncowe
§ 16
1. W sprawach stosunku pracy w imieniu pracodawcy występuje dwóch członków Zarządu
Stowarzyszenia.
2. Prezes Stowarzyszenia może udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi zwyczajnemu
Stowarzyszenia w sprawach stosunku pracy. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

