STATUT
STOWARZYSZENIA
pn.”Grupa Rekonstrukcji Historycznej PARASOL”

(GRH PARASOL)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.

Stowarzyszenie nosi nazwę:” Grupa Rekonstrukcji Historycznej PARASOL” w
dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

2.

Stowarzyszenie może używać skrótu „GRH Parasol”.

3.

Nazwa Stowarzyszenia , znak oraz skrót są prawnie zastrzeżone.
§ 2.

1.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych zawiązanym dla
podtrzymywania tradycji Batalionu „Parasol”
Siedzibą stowarzyszenia jest m. Pruszków. Terenem działania jest Rzeczpospolita
Polska.

2.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
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.) i obowiązujących
przepisów prawnych oraz niniejszego statutu.

4.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.

5.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników, jedynie spoza osób pełniących w nim funkcje z wyboru.

6.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w
przepisach szczegółowych.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§3.
Celem Stowarzyszenia jest:
1.

kultywowanie tradycji Oręża oraz Harcerstwa
uwzględnieniem okresu drugiej wojny światowej.

polskiego

ze

szczególnym

2.

współpraca ze związkami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami nie posiadającymi
osobowości prawnej.

3.

ochrona zabytków techniki pochodzących z okresu walki narodu polskiego o
odzyskanie niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem okresu drugiej wojny
światowej.

4.

gromadzenie, rekonstruowanie, konserwowanie, przechowywanie, eksponowanie i
wypożyczanie pamiątek materialnych, niematerialnych i zabytków.

5.

opieka nad Miejscami Pamięci, Mogiłami i pomoc Żołnierzom Batalionu Parasol.
§4.

1.

Stowarzyszenie tworzy jednostki organizacyjne, zwane Sekcjami, na zasadach
określonych w statucie. Sekcje nie posiadają osobowości prawnej.

2.

Sekcje są ustanawiane oraz znoszone uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

3.

Organem sekcji jest Przewodniczący Sekcji, wybierany przez członków Sekcji zwykłą
większością głosów, w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Sekcji jest reprezentantem
Sekcji w kontaktach z władzami Stowarzyszenia.

4.

Ustanawia się stałą Sekcję Kultywowania Dziedzictwa Batalionu Parasol, której
zadaniem jest sprawowanie opieki nad Miejscami Pamięci, Mogiłami i Żołnierzami
Batalionu Parasol. Regulamin Sekcji Stałej, uchwalany jest przez Walne Zebranie
Członków.

5.

Przewodniczący stałej Sekcji Kultywowania Dziedzictwa Batalionu Parasol, wybierany
jest przez Walne Zebranie Członków na zasadach przyjętych przy wyborze Członków
Zarządu.
§5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.
1.

prowadzenie, w ramach Sekcji Stowarzyszenia, grup rekonstrukcji historycznych i ich
udział w przedstawianiu wydarzeń historycznych.

2.

tworzenie, opracowywanie i publikowanie materiałów związanych z działalnością
Stowarzyszenia i realizowaniem przez nie zadań statutowych,

3.

nabywanie, gromadzenie, restaurowanie, rekonstruowanie, eksponowanie, użyczanie i
wypożyczanie zabytków techniki i innych przedmiotów związanych z działalnością
Stowarzyszenia,

4.

organizowanie wystaw, zlotów, spotkań, kursów, szkoleń oraz innych - wydarzeń
kulturalno-historyczno-oświatowych,

5.

uczestniczenie w imprezach i wydarzeniach historycznych, rekonstrukcyjnych i innych
o podobnym charakterze,

6.

prowadzenie bezpłatnej działalności pożytku publicznego w postaci sprawowania
opieki nad Żołnierzami Batalionu Parasol oraz miejscami pamięci i cmentarzami
związanymi z Batalionem Parasol.
§ 6.

1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.

2.

O podjęciu, zakończeniu, zawieszeniu oraz o przedmiocie prowadzonej działalności
gospodarczej decyduje w formie uchwały Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7.
1.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową , rzeczową i
merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.

4.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

5.

Nadanie i pozbawienie tytułu członka honorowego następuje na mocy uchwały
Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

6.

Członkowie zwyczajni i wspierający należą do właściwych Sekcji Stowarzyszenia.
§8

1.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach,
Stowarzyszenie,

wykładach

oraz

imprezach

organizowanych

przez

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

3.

Członkowie wspierający i honorowi 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.

5.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 9.
1.

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:


z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,



z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,



z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,



na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) 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 Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dostarczenia decyzji.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§9
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
d) Sąd Dyscyplinarny Stowarzyszenia.

§10.
1.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a wybór członka Zarządu i
Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością
głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

2.

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania (kworum).

3.

Uchwały Komisji Rewizyjnej GRH PARASOL, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków składu
Komisji (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisji Rewizyjnej
głosowanie może być tajne.
§11

W przypadku ustąpienia, śmierci, skreślenia lub wykluczenia członka władz Stowarzyszenia
w trakcie trwania kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez
przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko w trakcie zwołanego w tym celu
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§12.
1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a)

z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b)

z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi
§13.

1.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31
marca.

3.

Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.

Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca,
i dwaj sekretarze.

5.

Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością obecnych członków na okres obradowania Walnego Zebrania, które
wybrało dane Prezydium, jednak nie dłużej niż na okres 21 dni, spośród członków
Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6.

Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
Członków.

7.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia członków, co najmniej na czternaście dni przed terminem zebrania.

8.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
§14.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1.

uchwalenie statutu i jego zmian,

2.

uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3.

wybór, udzielanie absolutorium i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

4.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5.

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

6.

powoływanie komisji stałych i doraźnych.
§15.

1.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach:
a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) dziesięciu członków Stowarzyszenia.

2.

Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30
dni, od dnia otrzymania żądania określonego w ust. 1.

3.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno zawierać
cel jego zwołania oraz proponowany porządek obrad.

4.

W przypadku nie zwołania przez Zarząd, na żądanie podmiotów wskazanych w ust. 1
pkt b lub c. w terminie wskazanym w ustępie 2, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, prawo do jego zwołania nabywa podmiot żądający.

5.

O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Zarząd lub inny podmiot zwołujący Zebranie zgodnie z ust. 4, powiadamia członków co
najmniej na czternaście dni przed terminem zebrania.

6.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.

Zarząd Stowarzyszenia
§16.
1.

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i
ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z czterech członków.

3.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia są: Przewodniczący
Zarządu, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz.

4.

Zastępcą Przewodniczącego Stowarzyszenia, z racji sprawowanej funkcji jest
każdorazowy przewodniczący stałej Sekcji Kultywowania Dziedzictwa Batalionu
Parasol.

5.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych
Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu
Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

6.

Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.

7.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż sześć razy w roku.

8.

Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§17.

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
1.

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2.

ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3.

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4.

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego,

5.

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6.

podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków, na wniosek
Sądu Dyscyplinarnego,

7.

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

8.

uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

9.

koordynowanie działalności Sekcji Stowarzyszenia,

10.

zawieszanie Sekcji Stowarzyszenia, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami
prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

11.

zawieszanie postanowień i decyzji Sekcji Stowarzyszenia, w razie ich sprzeczności z
przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,

12.

uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, a nie
zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, w tym ramowych
regulaminów Sekcji Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
§18.
1.

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
§19.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1.

kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2.

występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3.

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a
także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4.

zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie ustalonym statutem,

5.

składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,

6.

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
§20.

1.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
a) nie mogą pełnić funkcji Członka Zarządu,
b) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

2.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§21.

W przypadkach określonych w § 15 pkt 1 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie
później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Dyscyplinarny Stowarzyszenia
§22.
1.

Sąd Dyscyplinarny Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne
Zebranie Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2.

Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3.

Sąd Dyscyplinarny może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego
składu,

4.

Sąd Dyscyplinarny podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków (kworum).

5.

Kadencja Sądu Dyscyplinarnego trwa trzy lata.
§23.

Sąd Dyscyplinarny rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
1.

naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i
uchwał władz Stowarzyszenia lub innych zobowiązań;

2.

sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków
wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.
§24.

Sąd Dyscyplinarny może orzekać następujące kary:
1.

upomnienie;

2.

wykluczenie ze Stowarzyszenia;

3.

skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka
honorowego tytułu.

Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§25.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§26.
1.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z działalności gospodarczej
stowarzyszenia),
d) dotacje i środki pochodzące z ofiarności publicznej
e) Wpłaty stanowiące ustawowy procent podatku od osób fizycznych i prawnych
przekazanych organizacjom pożytku publicznego.
2.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd
Stowarzyszenia, w ciągu trzech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na
członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd Stowarzyszenia w
uchwalonym przez siebie regulaminie.

3.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

4.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
7. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 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 jego członków, członków organów
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) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§27
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

