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Rozdzial I

Postanowienia ogolne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwej Ogolnopolskie Stowarzyszenie Cztonkow Spoldzielni

Mieszkaniowych, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem

§2

Stowarzyszenie ma prawo uzywac piecze^ci z nazwa^i adresem swej siedziby.

§3
Terenem dziaiania Stowarzyszenia jest Rzeczpospollta Polska, siedziby jest miasto

Bydgoszcz.

§4

1. Stowarzyszenie dziala na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu,

jest osoba^ prawnq. i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszen.

2. Stowarzyszenie moze bye czionkiem organizacji krajowych i miejdzynarodowych

o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie moze wchodzic w porozumienie z innymi podmiotami w celu

realizacji zamierzen statutowych.

4. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania si§ w sprawach publicznych.

§5

Stowarzyszenie opiera swq, dzialalnosc na pracy spolecznej ogoiu czionkow.

§6
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorzajdnym, trwalym zrzeszeniem o celach

niezarobkowych.

§7
1. Stowarzyszenie reprezentuje w sprawach niemajajtkowych dwoch czionkow

Zarza^du.

2. Oswiadczenia woli w zakresie praw i obowia^zkow majatkowych skladajq, dwaj

czlonkowie Zarzadu - w tym Prezes lub Skarbnik.

3. Zarzajd moze udzielac pemomocnictwa do wykonywania okreslonego rodzaju

czynnosci.

4. Dla obslugi administracyjnej Stowarzyszenia Zarzajd moze utworzyc biuro

Stowarzyszenia, okreslaja^c jego organizacje_ i zakres czynnosci oraz zatrudniac

pracownikow.



Rozdzial II

Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest dzialalnosc na rzecz czionkow spoldzielni mieszkaniowych

i innych osob zamieszkujajcych w zasobach spoldzielczych, ochrona ich praw

i interesow.

Do celow szczegolowych nalezy:

1. popularyzacja praw przyslugujajcych czionkom spoldzielni mieszkaniowych;

2. pozyskiwanie i analizowanie wszelkich dokumentow b^da^cych przedmiotem

zainteresowania Stowarzyszenia;

3. pomoc czionkom spoldzielni mieszkaniowych w obronie i realizacji ich praw;

4. podejmowanie dzialah zwiajzanych z likwidacjq, barier i ograniczen rozwoju

spoldzielczosci mieszkaniowej;

5. wplywanie na ksztalt stanowionego przez Sejm RP prawa, w zakresie wynikajajcym

z roli Stowarzyszenia jako organizacji pozarzajdowej;

6. wzmacnianie pozycji spoldzielni mieszkaniowych na rynku zarzajdzania

nieruchomosciami;

7. obywatelski nadzor nad instytucjami publicznymi.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez podejmowanie stosownych dzialan

prawnych i spolecznych:

1. wystejjowanie z inicjatywami oraz wyrazanie opinii w sprawach wia^zajcych si§

z celami Stowarzyszenia oraz stanowiajcych przedmiot zainteresowania jego

czionkow;

2. wydawanie i kolportaz wlasnych publikacji;

3. upowszechnianie wiedzy, w tym organizewanie prelekcji, konferencji i spotkan

z ekspertami;

4. prowadzenie dzialalnosci kulturalno-oswiatowej i sportowej poprzez inicjowanie

imprez w tym zakresie;

5. wspolprac^ z innymi stowarzyszeniami i fundacjami;

6. wspolprac^ z organami samorzajdowymi i organizacjami politycznymi, w tym

z poslami i radnymi;

7. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.



Rozdzial III

Czlonkowie, ich prawa i obowi^zki

§ 10
Czlonkowie Stowarzyszenia dziela^ si§ na czlonkow:

1) zwyczajnych

2) wspierajajcych

3) honorowych

Czionkami Stowarzyszenia moga^byc cudzoziemcy, nie majajcy miejsca zamieszkania

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§n
1. Czlonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moze bye pelnoletnia osoba fizyczna,

posiadajajca pelna^ zdolnosc do czynnosci prawnych, nie pozbawiona praw

publicznych, ktora:

1) zlozy zarzajdowi deklaracj^ czlonkowska^

2) zadeklaruje udzial w realizacji celow statute wych.

2. Czlonkowie zwyczajni majq. prawo:

1) wybierac i bye wybieranymi do wladz Stowarzyszenia;

2) uczestniczyc z glosem stanowia^cym na Walnym Zebraniu Czlonkow;

3) zglaszac do wladz Stowarzyszenia wnioski w sprawach zwiajzanych z celami

i dzialalnoscia^ Stowarzyszenia oraz zajdac informacji o sposobie ich zalatwienia;

4) korzystac z zaplecza organizacyjnego, swiadczen i pomocy Stowarzyszenia;

5) brae udzial - na zasadach okreslonych przez organizatorow - w konferencjach,

szkoleniach i innych formach dzialalnosci Stowarzyszenia.

3. Czlonkowie zwyczajni sq. obowia^zani do:

1) aktywnego uczestnictwa w dzialalnosci Stowarzyszenia;

2) przestrzegania postanowien Statutu, regulaminow oraz uchwal Stowarzyszenia

3) regularnego oplacania skladki czlonkowskiej ;

4) propagowania dzialalnosci Stowarzyszenia i dbania o Jego dobre i

§12

1. Czlonkiem wspierajapym Stowarzyszenia moze zostac osoba fizyczna lub prawna,

zainteresowana celami i dzialalnosciq. Stowarzyszenia, ktora zlozyla zarzajdowi

deklaracje/ czlonkowska^, obejmujajcq, rodzaj i wielkosc wsparcia.

2. Osoba prawna dziala w Stowarzyszeniu za posrednictwem swojego przedstawiciela.

3. Czlonek wspieraja^cy posiada wszystkie prawa czionka zwyczajnego z wyjatkiem

glosu stanowia^cego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

4



4. Czlonkowie wspierajajcy sq, zobowia^zani do:

1) aktywnej pomocy w rozwoju Stowarzyszenia,

2) regularnego oplacania skladki czlonkowskiej,

3) propagowania dziaialnosci Stowarzyszenia i dbania o Jego dobre imi?.

§13

1. Czlonkiem honorowym moze bye osoba fizyczna, szczegolnie zasluzona

w dziaialnosci na rzecz Stowarzyszenia.

2. Czlonkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Czlonkow.

3. Czlonek honorowy posiada wszystkie prawa czionka wspieraj^cego, a ponadto

zwolniony jest od placenia skladek czlonkowskich.

4. Czlonkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Czlonkow.

§14

1. Czlonkow zwyczajnych i wspieraj^cych przyjmuje, na podstawie pisemnej

deklaracji, Zarzajd Stowarzyszenia w drodze uchwaly podjetej zwyklq. wie/kszosciq,

glosow.

2. Czlonkostwo powstaje z dniem podj?cia przez Zarzajd uchwaly o przyj?ciu

w poczet czlonkow. O podj?ciu uchwaly Zarzajd powiadamia zainteresowanego.

3. Osobie, ktorej odmowiono przyj?cia, sluzy odwolanie do Walnego Zebrania.

Odwolanie winno bye rozpatrzone na najblizszym Walnym Zebraniu.

4. Zalozyciele Stowarzyszenia, ktorzy podpisali list^ zalozycieli dolajczonq. do

wniosku o rejestracj^, staj% si? jego czlonkami z chwila^ uprawomocnienia si?

postanowienia sajdu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§15
1. Czlonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

1) dobrowolnej rezygnacji zgloszonej Zarzajdowi w formie pisemnej,

2) smierci osoby fizycznej lub utraty osobowosci prawnej przez czionka

wspierajajcego,

3) skreslenia z listy czlonkow na skutek nieplacenia skladek przez okres jednego

roku, mimo pisemnego upomnienia Stowarzyszenia,

4) wykluczenia czionka na skutek prowadzenia dziaialnosci sprzecznej ze statutem

lub uchylania si? od wypelniania obowia^zkow wynikajajcych z czlonkostwa

w Stowarzyszeniu.

2. Skreslenie z listy czlonkow i wykluczenie nast?puje na podstawie uchwaly

Zarzajdu.
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3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 3) i 4) Zarzajd Stowarzyszenia dor^cza

uchwale^ czlonkowi niezwlocznie po jej podj^ciu. Z datq, dorejczenia uchwaly

czlonek jest zawieszony w prawach czlonka Stowarzyszenia.

§16

1. Czlonkowi, co do ktorego Zarzajd podjai uchwaly o skresleniu lub wykluczeniu,

przysluguje odwolanie do Walnego Zebrania w ci^gu 30 dni od daty dore^czenia

uchwaly.

2. Odwolanie winno bye rozpatrzone na najblizszym Walnym Zebraniu.

Rozdziai IV

Wladze Stowarzyszenia

§17

1. Wladzami Stowarzyszenia saj

1) Walne Zebranie

2) Zarzajd

3) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarzajdu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Czlonkowie Zarzajdu i Komisji Rewizyjnej wybierani sâ  przez Walne Zebranie

sposrod nieograniczonej liczby kandydatow.

Walne Zebranie Czkmkow

§18
1. Walne Zebranie j est naj wyzszq. wladza^ Stowarzyszenia.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwolywane jest przynajmniej raz w roku na wniosek

Zarzajdu lub przynajmniej 1/5 liczby czlonkow Stowarzyszenia.

3. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby czlonkow Stowarzyszenia

okreslajajcych sprawy wymagaja^ce rozpatrzenia, Zarzajd powinien zwolac

Nadzwyczajne Walne Zebranie. Zebranie takie moze zwolac rowniez Zarzajd z

wlasnej inicjatywy.

4. Jezeli Zarzajd nie zwola Zwyczajnego Walnego Zebrania w ci^gu 30 dni od

uplyni^cia roku od poprzedniego Walnego Zebrania, albo nie zwola Zebrania

Nadzwyczajnego w ci^gu 30 dni od zlozenia wniosku, Walne Zebranie moze bye

zwolane przez Komisje^ Rewizyjnq,

5. Organ zwolujajcy Walne Zebranie powinien powiadomic na pismie lub w inny

skuteczny sposob o terminie i proponowanym porzajdku obrad nie pozniej niz na

14 dni przed tym terminem.
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§19
1. Uchwafy Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadajq, zwyklq, wi^kszoscia^ glosow

w obecnosci co najmniej polowy ogolnej liczby organu, o ile Statut nie stanowi

inaczej.

2. Jezeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej

polowa liczby czlonkow, wowczas w drugim terminie posiedzenia uchwaly mogq,

bye pojete odpowiednia wiejkszosciq. glosow oddanych przez czlonkow obecnych.

3. Drugi termin powinien bye podany w zawiadomieniu o posiedzeniu walnego

Zebrania i nie moze bye wyznaczony wczesniej niz po uplywie trzydziestu minut

po pierwszym terminie.

4. Uchwaly w sprawie statutu i rozwi^zania Stowarzyszenia moga^ bye podj^te tylko

wtedy, gdy w zebraniu bierze udzial co najmniej polowa czlonkow.

5. Z wyjatkiem uchwal, o ktorych mowa w ust. 4 i 6 uchwaly Walnego Zebrania

zapadajq, zwyklq. wi^kszoscia^ glosow, przy czym przy ich liczeniu uwzgl^dnia si?

tylko glosy za i przeciw uchwale.

6. Uchwaly o zmianie statutu lub rozwi^zywaniu Stowarzyszenia zostajq. podjejte, gdy

uzyskaja^ co najmniej 2/3 glosow obecnych czlonkow.

7. Obrady Walnego Zebrania sq. protokolowane, a sporzajdzony protokol powinien bye

podpisany przez przewodniczajcego i sekretarza Walnego Zebrania.

8. Glosowania na Walnym Zebraniu co do zasady sq, jawne. Glosowanie nad kazdq.

uchwaly, w tym nad wyborami wladz, moze bye tajne, jesli Walne Zebranie

uchwali taki tryb glosowania.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania nalezy:

1) okreslenie glownych kierunkow programu dzialania Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Zarzajdu i Komisji Rewizyjnej oraz

udzielanie Zarzajdowi absolutorium za okres objejy sprawozdaniem,

3) wybor lub odwolanie Prezesa, czlonkow Zarzajdu i czlonkow Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia,

4) rozstrzyganie odwolan od uchwal Zarzajdu w wypadkach przewidzianych w § 14

ust. 3 oraz w § 16,

5) okreslenie wysokosci skladki czlonkowskiej,

6) uchwalenie regulaminow dzialania Zarzajdu i Komisji Rewizyjnej,
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7) dokonywanie zmian w statucie,

8) podejmowanie uchwal o zbywaniu lub obci^zaniu majatku Stowarzyszenia,

9) decydowanie o rozwiajzaniu Stowarzyszenia,

10) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla ktorych statut nie ustala

wlasciwosci innych wladz Stowarzyszenia.

Zarz^d

§21
1. W sklad Zarzajdu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 6 czlonkow Stowarzyszenia, w

tym: Prezes, Sekretarz, Skarbnik i jeden do trzech czlonkow. O skladzie Zarzajdu
kazdorazowo decyduje Walne Zebranie.

2. Wyboru czlonkow Zarzajdu dokonuje siej sposrod kandydatow, ktorzy wyrazili
ustna^ lub pisemnq. zgodej na kandydowanie.

3. Zarzaji konstytuuje siej na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

§22

1. Posiedzenia Zarzajdu odbywajq. si§ w miare^ potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz na

kwartal.

2. Zasady zwolywania posiedzeh oraz podzial pracy w Zarzajdzie okresla regulamin

Zarzajdu.

3. Uchwaly Zarzajdu zapadajq. zwyklq. wi^kszoscia^ glosow przy obecnosci co najmniej

polowy czlonkow. W przypadku rownego rozkladu glosow rozstrzyga glos Prezesa.

§23

1. Do kompetencji Zarzajdu nalezy:

1) kierowanie biezajsa^ dzialalnoscia^ Stowarzyszenia i reprezentowanie go na

zewnatrz,

2) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania,

3) przyjmowanie i wykreslanie z listy czlonkow,

4) uchwalanie preliminarza budzetowego Stowarzyszenia,

5) opracowywanie programu dzialania i sprawozdah z jego wykonania,

6) zarzajdzanie majajtkiem Stowarzyszenia,

7) podejmowanie na podstawie upowaznienia Walnego Zebrania, uchwal

w sprawie skladek czlonkowskich,

8) podejmowanie uchwal w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracownikow,

9) zwolywanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czlonkow ,

10) pozy ski wanie srodkow finansowych na prowadzenie dzialalnosci, w tym:



zbieranie skladek; pozyskiwanie osob fizycznych i prawnych wspierajajcych

program Stowarzyszenia; ubieganie sie^ o wsparcie administracji publicznej

i organizacji powolanych do wspierania dzialalnosci stowarzyszen,

11) wykonywanie innych zadari przewidzianych w statucie.

2. Prezes Stowarzyszenia kieruje praca^ Zarza^du. W razie jego nieobecnosci zast^puje

go inny czlonek Zarzajdu.

Komisja Rewizyjna

§24

1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnejrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna sktada si§ z trzech czionkow i wybiera ze swojego skladu

przewodniczajcego i sekretarza.

3. Zasady zwolywania posiedzen Komisji oraz sposob wykonywania przez ni%

czynnosci kontrolnych okresla regulamin Komisji.

4. Uchwaly sâ  podejmowane zwykla^ wiejcszosciq. glosow przy obecnosci wszystkich

czionkow Komisji.

§25

Do zadan Komisji Rewizyjnej nalezy w szczegolnosci:

1) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

2) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majatku oraz sposobow zarzajdzania tym

majajtkiem przez Zarz^d,

3) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwal Walnego Zebrania przez

Zarzajd,

4) przedkiadanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia

absolutorium Zarz^dowi.

5) wykonywanie innych czynnosci przewidzianych w niniejszym statucie.

Przepisy wspolne dla Zarz^du i Komisji Rewizyjnej

§26
1. Czlonkostwo w Zarzajdzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1) uplywu kadencji,

2) ustania czlonkostwa w Stowarzyszeniu,

3) zrzeczenia si$ udzialu w tych wladzach,

4) odwolania przez Walne Zebranie.

2. W przypadku nie udzielenia czlonkowi Zarzajdu absolutorium, wniosek o jego
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odwolanie moze zglosic kazdy czlonek biora^cy udzial w Walnym Zebraniu,

chociazby sprawa ta nie byla umieszczona w porz^dku obrad.

3. Na miejsce czlonkow Zarzajdu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, ktorych

czionkostwo ustaio, wchodza^ do konca kadencji osoby, ktore w wyborach do tych

wladz uzyskaly kolejno najwieksze liczby giosow. Kooptacja nie moze dotyczyc

wi^cej niz 50% czlonkow tych organow.

Rozdzial V

Majqtek Stowarzyszenia

§27

1. Maj^tek Stowarzyszenia powstaje ze skladek czlonkowskich, darowizn, spadkow,

zapisow, dochodow z wlasnej dzialalnosci, dochodow z majajtku Stowarzyszenia

oraz z ofiarnosci publicznej.

2. Na podstawie uchwaly Walnego Zebrania Stowarzyszenie moze podja^c dzialalnosc

gospodarcza^ z ktorej dochody (zyski) przeznacza siê  na realizacjej celow

statutowych Stowarzyszenia.

3. W zakresie wynikaj^cym z dzialalnosci statutewej i gospodarczej, Stowarzyszenie

moze nabywac prawa i zaciqgac zobowiajzania.

4. Wszelkie srodki pieni^zne moga^ bye przechowywane wylajcznie na koncie

bankowym Stowarzyszenia.

Rozdzial VI

Zmiana statutu i rozwi^zanie Stowarzyszenia

§28

Uchwaly w sprawie zmiany statutu i rozwiajzania Stowarzyszenia podejmuje Walne

Zebranie w trybie okreslonym w § 19 ust. 4 i 6.

§29
1. Uchwala o rozwia^zaniu Stowarzyszenia powinna okreslac eel, na ktory zostaje

przeznaczony maj^tek Stowarzyszenia.

2. Podejmuja^c uchwal^ o rozwi^zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Czlonkow

powoluje komisjej likwidacyjna^.

Komitet zalozycielski:

1. Barbara Bemasinska

2. Jan .Chabowski

3. Waldemar. Graczyk £


