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Statut Stowarzyszenia ”Obserwuj Zaćmienia”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Obserwuj Zaćmienia”, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest

samorządną organizacją społeczną o charakterze edukacyjnym i popularno-naukowym,

zrzeszającą osoby zainteresowane zjawiskami zaćmień Słońca.

§ 2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz

naczelnych - m.st. Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym

samym lub podobnym charakterze.

§ 5

1. Organy Stowarzyszenia używają własnych pieczęci:

1. pieczęci podłużnych z napisem Stowarzyszenie „Obserwuj Zaćmienia", a

pośrodku "Zarząd Stowarzyszenia"

2. pieczęci imiennych Prezydium Stowarzyszenia

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
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II. Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności badawczo-obserwacyjnej oraz

popularyzowanie informacji naukowej związanej z zaćmieniami Słońca w Polsce i poza

jej terenem.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

obserwację i rejestrację zaćmień Słońca w kraju i za granicą,

prowadzenie obserwacji i pomiarów meteorologicznych w czasie zaćmień,

popularyzację naukowej wiedzy o zaćmieniach,

inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie

umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia,

inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych niezrzeszonych osób

zainteresowanych, w szczególności dzieci i młodzieży,

organizowanie wypraw na tereny zaćmienia Słońca,

współpracę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz innymi jednostkami

naukowo-badawczymi i akademickimi,

współpracę ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi,

prowadzenie różnych form szkolenia, poszerzania wiedzy i zainteresowań,

organizowanie spotkań popularno-naukowych i konkursów,

utrzymywanie kontaktów oraz wymianę informacji i doświadczeń z pokrewnymi

instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą,
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III. Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10

1.Członkami zwyczajnymi mogą zostać:

- pracownicy jednostek naukowo-badawczych,

- studenci.

- inne osoby fizyczne zainteresowane zaćmieniami,

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej

deklaracji kandydata.

3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, spełniający warunki,

o których mowa w ust.1.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach

określonych dalszymi postanowieniami statutu,

2. zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności

Stowarzyszenia,

3. aktywnego uczestnictwa w zebraniach i konferencjach organizowanych przez

Stowarzyszenie,

4. udziału w wyprawach na tereny zaćmienia, szkoleniach, etc.;

5. udziału w opisanych w pkt. 4 działaniach Stowarzyszenia - na warunkach

preferencyjnych i ulgowych – jeśli jest to możliwe.
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§ 12

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,

2. aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,

3. wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,

4. regularnego opłacania składek członkowskich,

§ 13

1. Członkostwo ustaje na skutek:

1. dobrowolnego, zgłoszonego Zarządowi stowarzyszenia wystąpienia ze

Stowarzyszenia,

2. skreślenia przez Zarząd na skutek nie opłacania składek członkowskich

przez okres jednego roku,

3. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia oraz w przypadku

prawomocnego ukarania za przestępstwo z winy umyślnej.

2. Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać

członkami zwyczajnymi nie wcześniej niż po upływie roku od daty ustania bądź

pozbawienia członkostwa.

§ 14

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia

przez swoją działalność organizacyjną, zawodową i naukową.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy, oprócz uprawnień członka zwyczajnego, z wyłączeniem prawa

określonego w § 11 pkt 1, ma prawo uczestnictwa w zjazdach i forach

Stowarzyszenia z głosem doradczym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku

opłacania składek.
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§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna względnie instytucja lub podmiot

gospodarczy nie mający osobowości prawnej, a także osoba fizyczna

zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałe lub czasowe

wsparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie

deklaracji pisemnej przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający, który nie jest osobą fizyczną, działa w Stowarzyszeniu za

pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia

z głosem doradczym.

4. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom

zwyczajnym z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

IV. Organizacja Stowarzyszenia

§ 16

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Stowarzyszenia są jego członkowie.

2. Członkowie działają w uzgodnieniu z Władzami Stowarzyszenia.

V. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą

Stowarzyszenia.
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2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub

nadzwyczajne.

§ 19

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez

Zarząd w terminie nie przekraczającym 1 roku od daty poprzedniego zjazdu.

2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwoływane przez

Zarząd na wniosek poszczególnych członków Stowarzyszenia.

3. Zarząd zawiadamia członków o terminie Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem i przedstawia

propozycję porządku obrad.

§ 20

1. W  Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia udział biorą:

1/ członkowie zwyczajni Stowarzyszenia - z głosem stanowiącym

2/ członkowie honorowi - z głosem doradczym.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia mogą brać udział

przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście – z głosem

doradczym.

§ 21

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:

1. uchwalanie założeń programowych działalności Stowarzyszenia,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu

i Komisji Rewizyjnej,

3. udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu

Zarządowi,

4. zatwierdzanie regulaminów obrad, Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia

5. wybór przewodniczącego i członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. podejmowanie uchwał w sprawie wykładni statutu i jego zmian oraz

rozwiązania Stowarzyszenia,
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7. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przez Zarząd lub członków

zwyczajnych,

8. nadawanie godności członka honorowego,

9. uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą

większością głosów przy obecności co najmniej 50 % ogólnej liczby członków

zwyczajnych, chyba, że statut Stowarzyszenia stanowi inaczej.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest

przez Zarząd:

1. z własnej inicjatywy,

2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3. na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych.

Osoby lub Władze Stowarzyszenia uprawnione do złożenia wniosku

o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia zobowiązane są do wskazania spraw, które mają być

w porządku obrad tego zgromadzenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest

przez Zarząd nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku

i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

1. Zarząd składa się z Przewodniczącego Stowarzyszenia,

Wiceprzewodniczącego, Skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Reprezentacja stowarzyszenia wymaga podpisu dwóch członków Zarządu.

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1. organizowanie działalności Stowarzyszenia,

2. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,

3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
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4. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

5. przygotowywanie planów pracy, preliminarzy budżetowych, planów

działalności, sprawozdań i wniosków oraz instrukcji i regulaminów

wewnętrznych,

6. reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą, podpisywanie

umów i innych dokumentów,

7. sporządzanie sprawozdań z działalności merytorycznej,

8. gospodarowanie funduszem i majątkiem Stowarzyszenia w granicach

określonych budżetem,

9. opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń, medali, nagród,

stypendiów itp.

10. powierzenie wybranemu przez Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia członkowi Zarządu pełnienie obowiązków

Przewodniczącego Stowarzyszenia w przypadku, gdy Przewodniczący

Stowarzyszenia nie może pełnić swoich obowiązków Lu złoży rezygnację.

11. Uzupełnianie składu Zarządu o nowych członków z grona członków

zwyczajnych Stowarzyszenia w przypadku, kiedy członek Zarządu,

pełniący funkcję z wyboru, nie może jej dalej pełnić lub złoży rezygnację.

Uzupełnianie składu Zarządu w tym trybie nie może przekroczyć połowy

składu zarządu pochodzącego z wyboru.

12. ustalanie planów pracy Stowarzyszenia i czuwanie nad ich prawidłową

realizacją oraz opracowywanie sprawozdań z działalności

Stowarzyszenia,

13. sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie

budżetu i zaleceń dotyczących gospodarki składkami członków oraz

zatwierdzanie bilansu rocznego,

14. przedkładanie wniosków w sprawie nadania godności członka

honorowego Stowarzyszenia,

15. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków stowarzyszeń

krajowych i zagranicznych,

16. podejmowanie uchwał w sprawie porozumień o współpracy

z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

2. Zarząd w ciągu miesiąca od dnia wyboru, zawiadamia sąd rejestrowy i organ

nadzorujący o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków Zarządu oraz
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o adresie swojej siedziby, a także zgłasza wszelkie zmiany w składzie Zarządu,

w adresie siedziby oraz w statucie.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w przypadku

równej ilości głosów o wyniku decyduje głos Przewodniczącego Stowarzyszenia.

Do ich prawomocności niezbędna jest obecność ponad połowy członków Zarządu.

§ 25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia,

2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy

umyślnej.

§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy

przewodniczącego i sekretarza.

§ 27

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie przynajmniej raz w roku

kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym

i finansowym.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi

z ustaleń kontroli i z żądaniem wyjaśnień.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu

- z głosem doradczym.

4. Komisja Rewizyjna na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia informuje

Członków Stowarzyszenia o stanie finansowym Stowarzyszenia oraz stawia

wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony okres jego kadencji.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie,

w przypadku szczególnej wagi, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia.

6. W przypadku, gdy którykolwiek z członków Komisji Rewizyjnej , pełniący funkcję z

wyboru, nie może dalej jej pełnić lub złoży rezygnację, Komisja rewizyjna może

uzupełnić swój skład z grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uzupełnienie

składu Komisji Rewizyjnej dokonane w tym trybie nie może przekroczyć połowy

składu Komisji rewizyjnej pochodzącego z wyboru.
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7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w obecności ponad połowy członków

tej Komisji, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów o wyniku

głosowania decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

VIII. Wybory Władz Stowarzyszenia

§ 28

1. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajnego, bezpośredniego

głosowania.

2. Liczba kandydatów do Władz Stowarzyszenia jest nieograniczona.

3. Do wyboru niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowy ważnych głosów.

§ 29

Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 30

Wpisanie na listę wyborczą wymaga zgody kandydata.

§ 31

1. Z przebiegu głosowania spisywany jest protokół, który musi zostać podpisany przez

komisję skrutacyjną wybraną przez Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia.

2. W skład komisji skrutacyjnej nie może wchodzić osoba kandydująca do Władz

Stowarzyszenia.

IX. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 32

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
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§ 33

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1. wpływy ze składek członkowskich,

2. dotacje, darowizny, zapisy,

§ 34

1. Składki członkowskie wnoszone są przez każdego członka Stowarzyszenia.

2. Wielkość składek, częstotliwość ich wpłat zostanie określona w uchwale Zarządu.

3. Składki będą wpłacane przelewem na konto bądź przekazywane Skarbnikowi

w celu dokonania takiego przelewu za pisemnym pokwitowaniem.

4. Numer rachunku zostanie określony w uchwale Zarządu.

§ 35

1. Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli we

wszystkich sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia jest wymagane

współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.

2. Osobami uprawnionymi są Przewodniczący Stowarzyszenia, Wiceprzewodniczący

oraz Skarbnik.

§ 36

1. Członkom Stowarzyszenia zabrania się:

1. udzielania pożyczek z funduszy Stowarzyszenia lub zabezpieczania

zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków,

członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób,

z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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";

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków,

członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na

preferencyjnych warunkach;
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3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków,

członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów

Stowarzyszenia;

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,

w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego

organów lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

X. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3

uprawnionych do głosowania.

§ 38

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej

2/3 uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cel, na

jaki ma być przeznaczony majątek.

§ 39

Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone

w proponowanym przez Zarząd porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia.


