Statut Towarzystwo Amicus w Białymstoku
Rozdział I
Przepisy Ogólne
§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu
„TOWARZYSTWO AMICUS” zwanego dalej Stowarzyszeniem.

przyjmuje

nazwę

§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
§3
„TOWARZYSTWO AMICUS” jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie prawa o
Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: „Towarzystwo Amicus”

1.
2.

3.

§5
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.
Stowarzyszenie może powoływać, prowadzić i likwidować swe oddziały na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Stowarzyszenia jest jego terenową jednostką
organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Statut określa strukturę organizacyjną i
zasady tworzenia tych jednostek.
Towarzystwo Amicus nie odpowiada za zobowiązania swych oddziałów posiadających
osobowość prawną.

§6
Do prowadzenia spraw „Towarzystwa Amicus” Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
Rozdział II
Cele i płaszczyzna „Towarzystwa Amicus”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§7
Integracja środowiska akademickiego, młodzieżowego i naukowego;
Pobudzenie aktywności społecznej, kulturalnej i naukowej społeczności
akademickiej i młodzieży;
Organizowanie, inspirowanie oraz promowanie kultury;
Organizowanie wyjazdów turystycznych i naukowych;
Pomoc studentom, absolwentom szkół średnich wyższych uczelni w znalezieniu
zatrudnienia;
Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wobec celów Stowarzyszenia;
Pomoc socjalna studentom i absolwentom szkół średnich i wyższych uczelni;
Działania na rzecz integracji Polski z Unią Europejską;
Informacja młodzieży, działaczy samorządowych, przedsiębiorców i innych grup
społecznych o Unii Europejskiej;
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10. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz doskonalenia w różnych formach
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

edukacji pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego;
Organizowanie dla osób dorosłych oraz młodzieży kursów podwyższających
kwalifikacje lub umożliwiające przekwalifikowanie;
Realizowanie zadań edukacyjnych zleconych przez inne jednostki organizacyjne i
podmioty gospodarcze;
Prowadzenie edukacji przedszkolnej;
Prowadzenie edukacji na rzecz znajomości norm prawnych, technicznych oraz
funduszy UE, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw,
oraz jednostek samorządu terytorialnego;
Prowadzenie doradztwa i consultingu w kwestiach pozyskiwania i wykorzystania
środków unijnych i instrumentów finansowych, doradztwa prawnoekonomicznego, analiz rynku, konkurencji i ryzyka biznesowego;
Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych oraz koordynacja
i monitoring procesu ich wdrażania;
Organizacja szkoleń, konferencji, wymian krajowych i międzynarodowych,
targów, kampanii reklamowych;
Prowadzenie badań, ocen i analiz w zakresie spraw stanowiących przedmiot
działania stowarzyszenia;
Wzmacnianie i promowanie rozwoju zasobów ludzkich poprzez min. szkolenia,
kursy, badania, analizy, programy stypendialne, transfery wiedzy;
Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;
Podejmowanie działań na rzecz ograniczania bezrobocia, w tym udział w edukacji
i realizacji programu zmniejszania bezrobocia, promocja aktywizacji zawodowej
osób bez pracy lub zagrożonych jej utratą;
Promowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu społeczeństwa informacyjnego m.in.
systemów informacji i usług opartych na technologii on-line;
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu, sztuki, kultury i ochrony jej dóbr, tradycji;
Inicjowanie innych form działalności służących celom kultury;
Podejmowanie działań związanych z promowaniem produktu regionalnego;
Współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o zbliżonym profilu
działania, krajowymi i zagranicznymi oraz nawiązywanie kontaktów z
zagranicznymi
podmiotami
gospodarczymi
w
ramach
współpracy
międzyregionalnej i transgranicznej;
Ochrona praw kobiet, mniejszości narodowych oraz etnicznych i
niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz wyrównywania ich szans;
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobody
obywatelskiej, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
Organizowanie form opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez
metody pedagogiki zabawy i inne metody aktywizujące;
Podejmowanie działań zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych;
Profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa u dzieci, młodzieży i dorosłych;
Popularyzowanie idei i osiągnięć w zakresie rehabilitacji inwalidów i osób
niepełnosprawnych oraz popularyzowanie działań obejmujących podnoszenie
wiedzy społeczeństwa o problemach osób niepełnosprawnych;
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33. Budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na
34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.

41.

42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.

rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych;
Współdziałanie z organami samorządowymi , organami administracji państwowej;
stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej;
Organizowanie i prowadzenie świetlic i pracowni socjoterapeutycznych,
rewalidacyjnych i Rehabilitacyjnych;
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego;
Realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy
przedsiębiorców z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego oraz
podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności, a także z jednostkami
naukowymi;
Wspieranie powiązań między klastrowych, popularyzujących ideę klasteringu oraz
powiązań kooperacyjnych;
Wspieranie i promowanie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw;
Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie transferu wiedzy o
wzmocnienie powiązań sfery B + R (Badania i Rozwój) z przedsiębiorstwami,
służących rozwojowi gospodarczemu regionów;
Podejmowanie działań w kierunku realizacji projektów innowacyjnych
testujących,
a także projektów innowacyjnych testujących z komponentem ponadnarodowym
w ramach Programu Operacyjnych;
Podejmowanie działań w kierunku opracowania oraz upowszechnienia i
wdrożenia innowacyjnych rozwiązań służących budowaniu przedsięwzięć
pozwalających na poprawę sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia, ze
szczególnym uwzględnieniem grup doświadczających największych trudności na
rynku pracy poprzez rozwój zainteresowania nowymi zawodami, zawodami
niszowymi oraz cieszącymi się małą popularnością.
Ochronę środowiska naturalnego.
Wspieranie i
inicjowanie programów i
przedsięwzięć
służących
zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu i regionalnemu.
Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast i wsi.
Wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć na rzecz ochrony obszarów
przyrodniczo cennych, a także wspieranie i inicjowanie wszelkich działań
służących ochronie przyrody.
Działania edukacyjne, szkoleniowe, promocyjne zwłaszcza związane z ideą
zrównoważonego rozwoju.
Edukacja ekologiczna.
§8

„Towarzystwo Amicus” realizuje swoje cele poprzez:
1.
Prowadzenie działalności gospodarczej (usługowej, handlowej i turystycznej)
przynoszącej dochody w dziedzinach i kierunkach mających wpływ na aktywizację życia
społeczności akademickiej i młodzieżowej,
2.
Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
3.
Ułatwianie kontaktów i współprace ze środowiskami działającymi na polu nauki,
gospodarki i kultury w kraju i za granicą,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Organizowanie konferencji i sympozjów,
Współpracę z samorządami i organizacjami studenckimi, młodzieżowymi i naukowymi
w kraju i za granicą,
Współpracę z uczelniami krajowymi i zagranicznymi w organizowaniu wymiany
kulturalnej, naukowej oraz studenckiej,
Organizowanie imprez o charakterze kulturalno – artystycznym, rozrywkowym i
sportowym,
Prowadzenie działalności wydawniczej,
Inicjowanie innych form działalności służących celom kultury,
powoływanie i prowadzenie swych oddziałów,
przystępowanie do innych stowarzyszeń lub organizacji.
Rozdział III
Członkowie

§9
Członkowie „Towarzystwa Amicus” dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§ 10
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i
niepozbawione praw publicznych, popierające cele Stowarzyszenia.
§ 11
Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest:
1.
Zaakceptowanie statutu „Towarzystwa Amicus”,
2.
Złożenie deklaracji członkowskiej,
3.
Akceptacja przez Zarząd „Towarzystwa Amicus”.
§ 12
Godność członka honorowego jest przyznawana
za szczególne zasługi dla
„Towarzystwa Amicus”.
2.
O przyznaniu członkostwa honorowego decyduje walne Zgromadzenie Członków.
3.
Członek honorowy „Towarzystwa Amicus” posiada wszystkie prawa członka
zwyczajnego z wyjątkiem:
- czynnego i biernego prawa wyborczego, ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia
składek członkowskich.
1.

§ 13
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz „Towarzystwa Amicus”.
2. Osobiście uczestniczyć w zebraniach, na których władze „Towarzystwa Amicus”
podejmą decyzje dotyczące jego osoby.
3. Zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
§ 14
Obowiązkiem członka „Towarzystwa Amicus” jest:
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1. Postępowanie zgodne ze statutem, regulaminami i uchwałami władz „Towarzystwa
Amicus”.
2. Branie udziału w pracach Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 15
Członkostwo ustaje wraz z:
1.
Dobrowolnym wystąpieniem zgłoszonym na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
2.
Skreśleniem przez Zarząd z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich
przez okres co najmniej roku pomimo dwóch upomnień udzielonych w dwutygodniowym
odstępie.
3.
Wykluczeniem ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały walnego Zgromadzenia
Członków w przypadku rażącego naruszenia statutu lub prawa, nieprzestrzegania
uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia.
4.
Śmiercią członka „Towarzystwa Amicus”.
§ 16
Członkostwo honorowe wygasa z:
1.
Dobrowolnym zrzeczeniem się godności członka honorowego „Towarzystwa Amicus”
zgłoszonym w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia.
2.
Śmiercią członka honorowego „Towarzystwa Amicus”.
§ 17
Członkowie wspierający są to osoby prawne lub fizyczne (pełnoletnie) akceptujące cele
„Towarzystwa Amicus”, deklarujące pomoc finansową lub rzeczową dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.

1.
2.

§ 18
Członkowie wspierający posiadają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych
za wyjątkiem płacenia składek, czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji.

§ 19
Członkowie wspierający zobowiązani są do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń.
§ 20
Członkostwo wspierające ustaje z chwilą:
1. Dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa wspierającego.
2. Utraty osobowości prawnej członka wspierającego.
3. Śmiercią członka wspierającego.
4. Uchwałą Zarządu wykluczającą członka wspierającego w razie naruszenia § 19.
§ 21
Członek wspierający może zrzec się członkostwa na piśmie złożonym Zarządowi.
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Rozdział IV
Władze „Towarzystwa Amicus”
§ 22
Naczelnymi organami są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 23
Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy ogólnej ilości osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu
nie stanowią inaczej.
§ 24
1. Członków Zarządu „Towarzystwa Amicus” i Komisji Rewizyjnej „Towarzystwa

Amicus” wybiera się spośród Członków Stowarzyszenia.
2. Wybory do Zarządu „Towarzystwa Amicus” i Komisji Rewizyjnej są tajne.
2
3. Członków Zarządu „Towarzystwa Amicus” wybiera się większością /3 głosów przy

obecności co najmniej połowy ogólnej ilości osób uprawnionych do głosowania.
2
4. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się większością /3 głosów przy obecności co
najmniej połowy ogólnej ilości osób uprawnionych do głosowania.
5. W przypadku ustąpienia członka władz, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji
/ maksymalnie dwóch członków Zarządu/ spośród Członków Stowarzyszenia.
§ 25
1. Walne Zgromadzenie Członków jest władzą najwyższą „Towarzystwa Amicus” może

być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się co najmniej 1 raz w roku. O miejscu,

terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia co najmniej na
14 dni przed terminem.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział wszyscy członkowie „Towarzystwa
Amicus”.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej ilości osób uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie o 30 minut później bez
względu na ilość obecnych.
§ 26
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna z
własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.

1.
2.
3.
4.

§ 27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
Ustalenie programu działania „Towarzystwa Amicus”.
Ocena działalności „Towarzystwa Amicus” i jego władz.
Wybór Zarządu i jego prezesa oraz wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu.
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5.
6.
7.
8.

Ustalenie wysokości składek członkowskich.
Nadawanie członkostwa honorowego.
Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania „Towarzystwa Amicus”.
Podejmowanie uchwał w sprawach czł
§ 28
1. Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd składający się z 3-5 osób w tym Prezes,
Wiceprezes i Skarbnik.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
3. Nowy Zarząd ukonstytuowuje się na pierwszym swoim posiedzeniu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) zaciąganie zobowiązań majątkowych
b) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Stowarzyszenia
oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia,
c) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
d) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie i skreślanie
członków), w wypadkach wskazanych w statucie,
e) określanie szczegółowych kierunków działania,
f) przygotowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego Stowarzyszenia za rok
bieżący i cały okres kadencji,
g) załatwianie spraw nie zastrzeżonych innym organom „Towarzystwa Amicus”,
h) realizacja celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia,
i) powoływanie i likwidowanie oddziałów Stowarzyszenia,
j) przystępowanie do innych stowarzyszeń lub organizacji.
5. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają się dwie osoby spośród
członków Zarządu / Prezes lub osoba przez niego upoważniona i Wiceprezes lub
osoba przez niego upoważniona / łącznie.
6. Organizacje i tryb pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.
7. Prezesowi Zarządu, po zasięgnięciu opinii pozostałych Członków Zarządu,
przysługuje prawo zawieszenia Członka Zarządu. W przypadku nie zatwierdzenia tej
decyzji przez najbliższe walne Zgromadzenie przestaje ona obowiązywać.
Przyczynami zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu są:
a) długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków Członka Zarządu,
b) prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
c) rażące naruszenia prawa,
§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności finansowe, gospodarczej i statutowej Stowarzyszenia,
b) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego walnego
Zgromadzenia Członków,
c) przedstawienie Zarządowi wniosku w sprawie działalności Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu w sprawie udzielania absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
e) wnioskowania na walnym Zgromadzeniu o odwołaniu urzędującego Zarządu.
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§ 30
1. W celu określenia szczegółowych zasad wyborów do władz Stowarzyszenia, Walne
Zgromadzenie Członków może przyjąć ordynację wyborczą w drodze uchwały podjętej
większością głosów przewidzianą dla zmian w Statucie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
§ 31
W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa Zarząd powierza tę
funkcję wiceprezesowi, do czasu powołania Prezesa przez Walne Zgromadzenie Członków.
Rozdział V
Majątek „Towarzystwa Amicus”
§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Dokumenty związane z zabezpieczeniem majątkowym podpisują dwie osoby, w tym
Prezes, lub osoba przez niego upoważniona i Skarbnik lub osoba przez niego
upoważniona, łącznie.
§ 33
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członkowskie
2. Darowizny, zapisy i dotacje.
3. Wpływy z działalności statutowej.
4. Wpływy z działalności gospodarczej.
5. Odsetki bankowe i inne wpływy.
Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie się „Towarzystwa Amicus”
§ 34
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwałę w sprawie
zmiany statutu Walne Zgromadzenie Członków obradujące w drugim terminie podejmuje
większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych członków.
§ 35
Uchwałę w sprawie rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania .
§ 36
W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków o rozwiązaniu
Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku
Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
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§ 37
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega
zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
Rozdział VII
Powoływanie, prowadzenie i likwidowanie jednostek terenowych Towarzystwa Amicus

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

4.

§ 38
Stowarzyszenie może powoływać swe terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za
pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Jeden Delegat oddziału na Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia przypada na każde pełne 10 członków oddziału.
Utworzony oddział bazuje na doświadczeniu i zasobach Stowarzyszenia.
§ 39
Odział działa na obszarze jednego województwa.
Nie tworzy się oddziału na terenie województwa podlaskiego.
Z inicjatywą powołania oddziału może wystąpić Komitet Założycielski Oddziału
powołany przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia działających na terenie danego województwa.
Uchwałę w sprawie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. W uchwale
tej wskazuje się także nazwę tworzonego oddziału.
§ 40

1. Organami oddziału są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b). Zarząd Oddziału,
c). Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Uchwały wszystkich organów Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ich członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi termin może być
zwołany nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych organów Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4. W razie, gdy liczba osób w organach władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu
w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać
nie więcej niż połowę składu organu.
§ 41
1.
Najwyższym organem Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2.
Zwyczajne Walne Zebrania członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku
jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając
członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania.
Towarzystwo Amicus
ul. Brukowa 28 lok. 8
15-889 Białystok
tel./fax. +48 (85) 653 77 53

3.

4.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a.
z własnej inicjatywy,
b.
na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c.
na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału
Stowarzyszenia,
d.
na wniosek zarządu Stowarzyszenia.
Gdyby zarząd oddziału nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Oddziału mimo obowiązku wskazanego w ust. 2 lub 3 Walne Zebranie Członków
Oddziału zwołuje Zarząd stowarzyszenia.

§ 42
Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c. wybieranie i odwoływanie organów Oddziału,
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia.

1.

2.
3.

§ 43
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia składa się z 1 do 3 członków. Powołanie do pełnienia
funkcji członka zarządu może zawierać wskazanie stanowiska: prezesa, wiceprezesa
bądź skarbnika.
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na trzy miesiące.
Kompetencje Zarządu Oddziału:
a.
kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b.
realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału i Walnego
Zebrania Stowarzyszenia,
c.
sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d.
zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
e.
przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f.
reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego
imieniu,
g.
zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 44
1. Komisja Rewizyjna Oddziału sprawuje kontrolę nad działalnością Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna oddziału składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego
wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a. kontrola działalności finansowe, gospodarczej i statutowej Oddziału,
b. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Oddziału,
c. przedstawienie Zarządowi Oddziału lub Zarządowi Stowarzyszenia wniosków w sprawie
działalności oddziału,
d. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału wniosków w sprawie
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
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e. wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału o odwołaniu urzędującego
Zarządu,
f. składanie sprawozdań do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Amicus

1.

2.

3.

§ 45
Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział
działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem
Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
Uchwałę w sprawie likwidacji Oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
Majątek zlikwidowanego oddziału staje się majątkiem stowarzyszenia.

§ 46
Statut wchodzi w Życie z dniem zarejestrowania „Towarzystwa Amicus” w Sądzie
Wojewódzkim w Białymstoku.
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