Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 z dnia 13 maja 2017
Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Małopolska Pozarządowa

.

STATUT
Federacji Małopolska Pozarządowa
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1. [Nazwa i podstawy ustroju]
1. Związek stowarzyszeń o nazwie Federacja Małopolska Pozarządowa, zwany dalej Federacją,
jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń i innych osób
prawnych oraz w ograniczonym w par. 10 zakresie osób fizycznych.
2. Federacja jest niezależna od organów władzy w tym administracji państwowej i
samorządowej, szanuje indywidualne prawo do własnych przekonań i poglądów, oraz jest
apolityczna.
§2. [Niezależność organizacji członkowskich]
Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności organizacji członkowskich.
§3. [Podstawy prawne funkcjonowania]
Federacja działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności ustawy prawo o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.
§4. [Siedziba Federacji]
Siedzibą Federacji jest miasto Kraków.
§5. [Teren działania]
1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność również
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6. [Działalność statutowa]
1. Działalnością statutową Federacji jest działalność pożytku publicznego prowadzona
dla realizacji celów i w formach określonych w niniejszym Statucie.
2. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony będzie w
całości na działalność statutową Federacji. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu
działalności gospodarczej należy do Walnego Zebrania Członków.
Rozdział II
Cele i sposoby realizacji
§7. [Cele statutowe]
Celem Federacji jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w
zakresie w jakim realizują działalność pożytku publicznego, w szczególności:
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1) działalność na rzecz małopolskiego trzeciego sektora i kształtowanie sprzyjającego
dla niego otoczenia,
2) działalność na rzecz organizacji członkowskich,
3) zwiększanie integracji i współdziałania organizacji pozarządowych,
4) zwiększanie profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych,
5) wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych,
6) zwiększanie współpracy z organami władzy publicznej i innymi instytucjami
publicznymi oraz reprezentacji i udziału małopolskiego trzeciego sektora w
kształtowaniu polityk publicznych,
7) zwiększanie współpracy organizacji pozarządowych z biznesem i ośrodkami
akademickimi,
8) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i społeczności
lokalnych,
9) działalność na rzecz rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń oraz kontaktów
pomiędzy organizacjami pozarządowymi na poziomie ogólnokrajowym jak i
międzynarodowym,
10) działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania standardów funkcjonowania
sektora organizacji pozarządowych,
11) zwiększanie siły i trwałości Federacji.

1.

2.

3.
4.

§8. [Sposoby realizacji celów]
Sposobami działalności Federacji w ramach realizacji jej celów mogą być:
1) organizacja szkoleń, warsztatów, kursów w tym formie elektronicznej;
2) organizacja wydarzeń jak seminariów, konferencji,
3) działalność wydawnicza,
4) działalność naukowa w tym badawcza,
5) działalność doradcza i konsultacyjna,
6) organizacja kampanii informacyjnych, promocyjnych lub społecznych,
7) prowadzenie portali, blogów lub działalność prasowa,
8) udzielanie wsparcia materialnego organizacjom pozarządowym,
9) organizacja wydarzeń kulturalnych jak festiwale, koncerty.
Federacja wszystkie wymienione w ust. 1 sposoby realizacji prowadzić może w formie
nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego, zaś w formie odpłatnej,
statutowej działalności pożytku publicznego może prowadzić sposoby realizacji z ust. 1
w zakresie pkt 1-7 i 9.
Federacja kieruje się zasadą otwartości na współpracę z instytucjami publicznymi, innymi
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, gdy służy to jej działalności statutowej.
Federacja może tworzyć, jak i przystępować do innych osób prawnych, w szczególności zaś
organizacji zrzeszających organizacje pozarządowe.
Rozdział III
Nabycie członkostwa, wykluczenie i skreślenie

§9. [Rodzaje członkostw]
Członkowie Federacji dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających
i członków honorowych.
§10. [Przesłanki nabycia członkostwa]
1. Członkiem zwyczajnym może zostać stowarzyszenie z osobowością prawną lub inna nie
działająca dla zysku osoba prawna, wyrażająca wolę przystąpienia i aktywnego działania w
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Federacji oraz zaznajomienie się i poszanowanie Statutu Federacji, która ma siedzibę na
terenie województwa małopolskiego i prowadzi na jego terenie działalność statutową, która
złożyła deklarację członkowską.
2. Członkiem wspierającym Federacji może zostać każda osoba fizyczna, w tym cudzoziemiec
bez miejsca zamieszkania na terenie Polski, jak i osoba prawna, w tym zagraniczna osoba
prawna, wyrażająca wolę przystąpienia do Federacji, która uznaje Statut oraz deklaruje
pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Federacji i złożyła deklarację
członkowską.
3. Członkiem honorowym Federacji może być osoba prawna lub fizyczna szczególnie
zasłużona w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych w województwie małopolskim
lub szczególnie zasłużona w działalności w obszarze celów statutowych Federacji, której ten
status zostanie nadany przez właściwą władzę Federacji, i która w odpowiedzi złoży
deklarację członkowską.
§11. [Deklaracja członkowska]
Deklaracja członkowska składana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera:
1) informację o adresie lub adresach email do prowadzenia komunikacji pomiędzy
członkiem lub kandydatem na członka a Federacją,
2) dane identyfikacyjne i adresowe,
3) zobowiązanie do bezzwłocznego poinformowania Federacji o wszelkich zmianach
informacji z pkt 1 i 2 (oświadczenie aktualizacyjne),
4) właściwe oświadczenia w odpowiednim, wskazanym w par. 10 zakresie,
5) opis motywacji stojącej za decyzją kandydata o przystąpieniu do Federacji.
§12. [Wygaśnięcie stosunku członkostwa]
1. Wygaśnięcie stosunku członkostwa następuje w wyniku jednego z wymienionych w ust. 3
powodów.
2. Wykluczenie członka Federacji może nastąpić ze względu na:
1) nie wywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych,
2) rażące naruszenie lub uporczywe naruszanie Statutu lub uchwał władz Federacji,
3) działanie na niekorzyść interesów Federacji lub jej dobrego imienia,
4) nieterminowe opłacanie składek przez okres dłuższy niż 2 lata.
3. Skreślenie członka z listy członków Federacji następuje ze względu na:
1) śmierć lub wygaśnięcie osobowości prawnej,
2) złożenie przez członka deklaracji wystąpienia z Federacji, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności,
3) prawomocny wyrok skazujący osobę fizyczną, będącą członkiem Federacji
za przestępstwo umyślne,
4) wykluczenie członka Federacji.
§13. [Przystąpienie do Federacji, wykluczenie lub skreślenie]
1. Nabycie członkostwa, wykluczenie i skreślenie następuje na podstawie uchwały Zarządu
Federacji.
2. Podmiot ubiegający się o członkostwo zwyczajne lub wspierające, którego deklaracja
została załatwiona odmownie może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków
w ciągu 6 tygodni od momentu skutecznej możliwości zapoznania się z treścią uchwały.
3. Podmiot wykluczony lub skreślony może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków
w ciągu 6 tygodni od momentu skutecznej możliwości zapoznania się z treścią uchwały.
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Rozdział IV
Funkcjonowanie członków w Federacji
§14. [Zasada komunikacji w Federacji]
Federacja prowadzi komunikację z członkami i kandydatami co do zasady w formie
elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w deklaracjach członkowskich
lub w oświadczeniach aktualizujących. Powyższe stosuje się też do komunikacji między
władzami Federacji i ich członkami.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

§15. [Reprezentacja członków w Federacji]
Członek Federacji jest reprezentowany w Federacji przez swoje organy reprezentacji
lub odpowiednio upoważnionych pisemnie pełnomocników, będących osobami fizycznymi.
Osoby fizyczne, będące członkami wspierającymi lub honorowymi, powinny realizować
swoje uprawnienia i obowiązki osobiście.
Osoba fizyczna może reprezentować, jako członek właściwego organu reprezentacji
albo pełnomocnik, wyłącznie jednego członka Federacji.
Odpowiednie organy oraz pełnomocnicy, o których mowa w ust. 1, zobowiązani
są przedłożyć aktualne dokumenty, potwierdzające ich uprawnienia do reprezentacji
członków Federacji.
Osoba fizyczna, która jest członkiem wspierającym lub honorowym, nie może
być członkiem organu ani pełnomocnikiem, o których mowa w ust. 1, realizującym
reprezentację w Federacji innego jej członka.
Każdy członek Federacji ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osobę lub osoby
reprezentujące go na forum Federacji w tym na Walnym Zebraniu Członków.

§16. [Obowiązki członków Federacji]
1. Członek zwyczajny jest obowiązany:
1) propagować cele Federacji i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Federacji,
3) regularnie opłacać składki członkowskie,
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
5) dbać o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
1) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych,
2) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Federacji,
3) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej
dla Federacji,
4) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.
3. Członkowie honorowi zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Federacji,
2) dbałości o dobre imię Federacji,
3) innych zobowiązań wynikających z ewentualnego zbiegu z innego rodzaju
członkostwem z wyjątkiem obowiązku płacenia składek, z którego w przypadku zbiegu
z członkostwem zwyczajnym są zwolnieni.
§17. [Prawa członków Federacji]
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać członków władz Federacji i wskazywać swoich kandydatów do tych władz jak
i brać udział z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków, przy czym członek
zwyczajny zawsze ma 1 głos w głosowaniach,
2) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty do władz Federacji,
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3) wskazywać osoby fizyczne, które na zasadach określonych przez Walne Zebranie
Członków mają prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych
przedsięwzięciach wynikających z realizacji celów statutowych.
2. Członkowie wspierający Federacji mają prawo do:
1) wskazywania osób fizycznych, które na zasadach określonych przez Walne Zebranie
Członków mają prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych
przedsięwzięciach wynikających z realizacji celów statutowych lub osobistego w nich
udziału w przypadku członków wspierających, będących osobami fizycznymi,
2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
3) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
3. Członkowie honorowi Federacji mają prawo do:
1) wskazywania osób fizycznych, które na zasadach określonych przez Walne Zebranie
Członków mają prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych
przedsięwzięciach wynikających z realizacji celów statutowych lub osobistego w nich
udziału w przypadku członków honorowych, będących osobami fizycznymi,
2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
3) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków,
4) innych uprawnień wynikających z ewentualnego zbiegu z innego rodzaju
członkostwem, których posiadanie członkostwa honorowego nie może ograniczać.

1.
2.
3.
4.

§18. [Składki członków zwyczajnych]
Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.
Zwolnienia członka zwyczajnego z obowiązku opłacania składki może dokonać na jego
wniosek Zarząd.
Zwolnienie z ust. 2 powinno być uzasadnione i weryfikowalne.
Składka powinna być zapłacona do końca lipca tego roku, za który jest należna.
Rozdział V
Organy Federacji

§19. [Władze Federacji]
Władzami Federacji są Walne Zebranie Członków jako jej władza najwyższa, Zarząd
oraz Komisja Rewizyjna.
§20. [Wybór, kadencja, skład i odwołanie wybieralnych władz
Federacji]
1. Zarząd składa się z 5-9 osób. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków na
3-letnią, indywidualną kadencję.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne
Zebranie Członków, na 3-letnią, indywidualną kadencję
3. Prezesa jak i jednego lub dwóch Wiceprezesów może według swojego uznania wybrać
spośród siebie Zarząd. Komisja Rewizyjna może według swojego uznania wybrać spośród
siebie Przewodniczącego.
3.1 Organy o których mowa w ust. 1 i 2. zasady współpracy, w szczególności delegowanie
obszarów zadań i odpowiedzialności powinny określać w uchwale.
4. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej pomiędzy
kolejnymi posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, zarówno Zarząd jak i Komisja
Rewizyjna mogą dokooptować nowe osoby do swoich składów, lecz nie więcej niż ⅓
składu z przed zmniejszenia się.
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5. Członków Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej może odwołać w każdym czasie Walne
Zebranie Członków.
§21. [Zwoływanie posiedzeń władz Federacji]
1. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy
lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 5 członków zwyczajnych Federacji.
Jeśli Zarząd nie wyśle zawiadomienia w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o zwołanie,
składający zgodnie z zd. 1 wniosek uzyskują samodzielne uprawnienie zwołania posiedzenia
Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie o terminie posiedzenia musi być wysłane
członkom Federacji jak i członkom władz Federacji najpóźniej na 14 dni przed tym
terminem. Zawiadomienie powinno zawierać minimum informacje o terminie i miejscu
posiedzenia oraz planowanych przedmiotach obrad, w tym pouczenie, że w przypadku braku
quorum w I terminie, posiedzenie odbędzie się w II terminie wyznaczonym na 30 minut po
upływie I terminu posiedzenia.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje dwóch Członków Zarządu. Zawiadomienie o terminie
posiedzenia musi być wysłane członkom Zarządu najpóźniej na 7 dni przed tym terminem.
O posiedzeniu należy poinformować członków Federacji i pozostałe władze Federacji.
Przepis o zawiadomieniu z ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołać może każdy członek Komisji Rewizyjnej.
Zawiadomienie o terminie posiedzenia musi być wysłane członkom Komisji Rewizyjnej
najpóźniej na 7 dni przed tym terminem. O posiedzeniu należy poinformować członków
Federacji i pozostałe władze Federacji. Przepis o zawiadomieniu z ust. 1 stosuje
się odpowiednio.
4. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków powinny odbywać się co najmniej raz w roku, zaś
Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie rzadziej niż raz na kwartał.
§22. [Protokołowanie i prowadzenie posiedzeń]
1. Posiedzenia wszystkich władz Federacji powinny być prowadzone i protokołowane przez
osoby wybierane do tego na początku danego posiedzenia. Protokół powinien zawierać
zwięzłą informację o przebiegu posiedzenia, omawianych punktach, głosowanych
projektach uchwał, wynikach głosowania oraz mieć załączone podjęte uchwały jak i listę
osób obecnych z ich podpisami. Protokół jak i podjęte uchwały podpisuje osoba, która
przewodniczyła posiedzeniu władzy Federacji i osoba, która je protokołowała.
2. W przypadku listy obecności z Walnego Zebrania Członków powinna ona prócz imienia,
nazwiska i podpisu zawierać też wskazanie roli w jakiej dana osoba uczestniczy, ewentualnie
reprezentowanej organizacji z podaniem podstawy reprezentowania, jeśli dotyczy. Jeśli
dokumenty będące podstawą do reprezentacji zostały przedłożone bezpośrednio przed
posiedzeniem należy je dołączyć do protokołu.
§23. [Zasady podejmowania uchwał]
1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały jawnie zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 35% członków zwyczajnych a w II terminie posiedzenia w
obecności co najmniej 30% członków zwyczajnych. W poniższych sprawach zasady
z zdania poprzedzającego podlegają następującym zmianom:
1) w sprawie zmiany statutu wymaga się bezwzględnej większości głosów w obecności
powyżej połowy członków zwyczajnych,
2) w sprawie rozwiązania Federacji wymaga się bezwzględnej większości głosów
w obecności powyżej połowy członków zwyczajnych.
2. Zarząd jak i Komisja Rewizyjna podejmują uchwały zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy składu.
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3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwały w trybie obiegowym
podejmowane są bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Zarządu.
Możliwość głosowania kończy się w ciągu 7 dni od dnia poddania uchwały pod głosowanie.
Każdy Członek Zarządu może poddać uchwałę pod głosowanie.
4. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie obiegowym, do ich podejmowania
stosuje się odpowiednio zasady z ust. 3.
5. Władze Federacji mogą postanowić o głosowaniu w trybie tajnym na posiedzeniu,
na wniosek co najmniej jednego członka władzy z prawem głosu stanowiącego. W celu
przeprowadzenia głosowania wybiera się komisję skrutacyjną, która jest odpowiedzialna za
jego przeprowadzenie.

1.

2.

3.
4.

§24. [Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej]
Uprawnienia i obowiązki Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są ich uprawnieniami,
jako osób fizycznych pełniących funkcje w tych organach. Nie są związani jakimikolwiek
instrukcjami od członków Federacji. Wywieranie na nich wpływu przy wykorzystaniu
powiązań istniejących poza Federacją jest sprzeczne z Statutem Federacji i stanowi jego
naruszenie.
Osoby wyrażające zgodę na pełnienie funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej
składają ją w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a powinna ona zawierać:
1) informację o adresie lub adresach email do prowadzenia komunikacji przy realizacji
obowiązków członka władzy Federacji,
2) dane identyfikacyjne i adresowe, w tym PESEL,
3) zobowiązanie do bezzwłocznego poinformowania Federacji o wszelkich zmianach
informacji z pkt 1 i 2 (oświadczenie aktualizacyjne),
4) oświadczenie o akceptacji treści Statutu i zgodzie na pełnienie funkcji w Zarządzie
lub Komisji Rewizyjnej.
Osoby rezygnujące z pełnienia funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej składają
oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odwołanie z pełnienia funkcji Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej stanowi zgodnie
ze Statutem podjęta i sporządzona uchwała Walnego Zebrania Członków. Uchwała
ta powinna być dostarczona osobiście temu członkowi lub wysłana na jego aktualny, to jest
zgodny z informacjami podanymi przez niego zgodnie z ust. 3, adres.

§25. [Kompetencje Walnego Zebrania Członków]
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programów działania Federacji,
2) wybór i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) ustalanie liczby Członków Zarządu,
4) uchwalanie zmian Statutu jak i podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Federacji,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
jak i kandydatów na członków Federacji,
6) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie decyzji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego po przedstawieniu
opinii Komisji Rewizyjnej wraz z podejmowaniem decyzji o udzielaniu absolutorium
każdemu z Członków Zarządu indywidualnie,
8) podejmowanie decyzji o zakładaniu lub współzakładaniu innych osób prawnych,
9) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych organizacji przez Federację,
10) powoływanie zespołów roboczych lub doradczych przy Walnym Zebraniu Członków.
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§26. [Kompetencje Zarządu]
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Federacji, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków.
2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za wykonywanie przez siebie kompetencji przed Walnym
Zebraniem Członków.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
2) kierowanie bieżącą pracą Federacji,
3) uchwalanie swojego regulaminu prac,
4) kierowanie i zarządzanie zatrudnieniem w Federacji,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) decydowanie o przyjęciu nowych członków, wykluczeniu, jak i skreślaniu z listy
członków,
7) sporządzanie sprawozdań finansowych, przedstawianie ich do opinii Komisji
i zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków,
8) sporządzanie sprawozdań merytorycznych z działalności Federacji,
9) zwalnianie z składek członkowskich,
10) powoływanie zespołów doradczych lub roboczych przy Zarządzie.
§27. [Prowadzenie spraw bieżących przez Członków Zarządu]
Członkowie Zarządu mogą samodzielnie prowadzić bieżące sprawy Federacji w zakresie
wcześniej ustalonym przez Zarząd lecz nie przekraczającym czynności zwykłego zarządu.
§28. [Reprezentacja Federacji]
1. Reprezentowanie Federacji na zewnątrz może wykonywać każdy członek Zarządu
samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej
kwoty 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz udzielania pełnomocnictw wymagane
jest współdziałanie co najmniej dwóch Członków Zarządu.
§29. [Kompetencje Komisji Rewizyjnej]
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Federacji,
2) uchwalanie swojego regulaminu prac,
3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Walnemu Zebraniu
Członków i opiniowanie sprawozdania finansowego,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków lub jego
zwoływanie zgodnie z Statutem,
5) kontrolowanie całości działalności Federacji, a w szczególności gospodarki finansowej
zgodnie z przepisami o rachunkowości, z zapewnionym dostępem do wszystkich
dokumentów Federacji,
6) możliwość brania udziału w zebraniach Zarządu i Walnych Zebraniach Członków
z głosem doradczym,
7) żądanie wyjaśnień pisemnych lub ustnych od Zarządu jak i członków zwyczajnych
i wspierających Federacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji.
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Rozdział VI
Majątek Federacji
§30. [Źródła majątku i majątek Federacji]
1. Majątek Federacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, nabyte przez
Federację w toku jej działania, poprzez:
1) dotacje lub subwencje,
2) darowizny lub granty,
3) spadki lub zapisy;
4) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych, przekazanych
Federacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
5) odpłatną działalność pożytku publicznego;
6) składki członkowskie;
7) ofiarność publiczną w tym zbiórki publiczne lub loterie fantowe.
2. Federacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Federacji
§31. [Zmiana Statutu lub rozwiązanie Federacji]
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Federacji lub jej rozwiązaniu należy do wyłącznej
kompetencji Walnego Zebrania Członków i może się odbyć na wniosek Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub co najmniej dwóch członków zwyczajnych Federacji.
§32. [Rozwiązanie Federacji]
1. Federacja rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
lub w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące prawo.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji, Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Federacji.
Tekst Statutu uchwalony przez Zebranie Założycielskie Federacji w dniu 16.05.2015 r.,
zmieniony przez Walne Zebranie Członków w dniu 13.05.2017 r.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Protokolantka Walnego Zebrania
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