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STATUT
z dnia 11.10.2008

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ER PEGÓW I FANTA ST YKI

STAT UT

R OZDZIAŁ I- P RZEPISY OGÓLNE
ART. 1
Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie
prawa polskiego.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
ART. 2
1. Stowarzyszenie zrzesza przede wszystkim miłośników szeroko rozumianej fantastyki oraz gier RPG na zasadach
równości i dobrowolności.
2. Stowarzyszenie posługuje się oficjalnym skrótem: S.M.E.R.F.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódzki Dom Kultury mieszczący się pod adresem – ul. R. Traugutta 18; 90-113 Łódź.
ART. 3
1. Władzę w Stowarzyszeniu sprawuje Walne zebranie członków, Prezes Stowarzyszenia, Zarząd zwany dalej
Wewnętrzną Radą oraz Komisja rewizyjna.
2. Organem sprawującym nadzór nad działalnością i funkcjonowaniem Stowarzyszenia jest Komisja rewizyjna
3. Nie można łączyć stanowisk członka Zarządu i członka Komisji rewizyjnej.
ART. 4
Stowarzyszenie działa przede wszystkim na terenie Województwa Łódzkiego,
a także na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest
miasto Łódź.
ART. 5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków; w wypadkach uzasadnionych nakładem
pracy do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników
ART. 6
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Ma prawo używania
znaku i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
R OZDZIAŁ II - C ELE S TOWARZYSZENIA
ART. 7
Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
1. pogłębianie wiedzy członków Stowarzyszenia na temat literatury,
w szczególności z gatunku fantasy i science-fiction
2. propagowanie wiedzy oraz pasji członków Stowarzyszenia
3. założenie, redagowanie i regularne wydawanie czasopisma o tematyce
fantastycznej
4. rozpowszechnianie działalności Stowarzyszenia
5. podejmowanie działań mających na celu wymianę kulturową
z miłośnikami fantastyki i gier RPG z innych krajów
6. branie udziału w charakterze uczestnika lub organizatora w różnych imprezach
związanych z fantastyką i RPG
7. promowanie działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz studentów
8. współpraca z innymi organizacjami zrzeszającymi miłośników gier fabularnych i
szeroko rozumianej fantastyki oraz pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń
między tymi organizacjami, a także próby ich integracji
9. organizowanie spotkań wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz studentów mających na celu pobudzenie ich wyobraźni oraz rozwój osobowości
poprzez udział w grach fabularnych
10. działalność kulturalna związana z grami fabularnymi i fantastyką
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11. promowanie regionu łódzkiego jako stolicy fandomu fantastycznego
12. zrzeszanie fanów fantastyki oraz gier RPG
13. organizowanie spotkań z pisarzami, tłumaczami książek
oraz wydawcami.
ART. 8
Członkowie Stowarzyszenia realizują jego cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności poprzez:
1. częste organizowanie spotkań, których celem jest rozegranie sesji gier RPG oraz
dyskusji o szeroko rozumianej fantastyce
2. regularne organizowanie wyjazdów na imprezy kulturowe o tematyce
fantastycznej i RPG-owej
3. nieustanne pogłębianie własnej wiedzy
4. prężne działanie strony internetowej oraz forum dyskusyjnego Stowarzyszenia
5. prezentowanie opinii członków i organów Stowarzyszenia w sprawach
dotyczących celów Stowarzyszenia
6. propagowanie wiedzy o roli wyobraźni w świadomości młodego człowieka
7. organizowanie spotkań z osobami zainteresowanymi działalnością
Stowarzyszenia
8. utrzymywanie kontaktów oraz wymianę informacji i doświadczeń
z pokrewnymi instytucjami i organizacjami za granicą
9. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem
gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego,
zainteresowanymi rozwojem środowiska miłośników gier fabularnych i szeroko
rozumianej fantastyki w Łodzi
10. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej służącej
realizacji celów statutowych
11. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lud podobnym charakterze
R OZDZIAŁ III - P RAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW S TOWARZYSZENIA
ART.9
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca przede
wszystkim pasjonatem fantastyki, uczestnikiem gier fabularnych, LARPów oraz pragnąca urzeczywistniać cele
Stowarzyszenia.
2. Kandydatów na nowych członków przedstawia Prezes podczas Walnego zabrania.
ART. 10
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
- zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawach związanych z
działalnością Stowarzyszenia
-wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
-do uzyskania od Prezesa i Wewnętrznej Rady Stowarzyszenia informacji na temat działalności ich własnej oraz
działalności całego Stowarzyszenia
-korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celami statutowymi
-uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie
-do podejmowania decyzji dotyczących organizacji Stowarzyszenia, jego działalności,
działalności organów zarządzających oraz ich składu personalnego podczas Walnych
zebrań
-do zaskarżania w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i statutem uchwał
organów Stowarzyszenia
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ART. 11
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
-pogłębiania swej wiedzy o szeroko rozumianej fantastyce i grach RPG
-dzielenia się swoją wiedzą z innymi
-uczestniczenia w Walnych zebraniach Stowarzyszenia
-wykonywania próśb i poleceń organów Stowarzyszenia
-zapoznania się z treścią statutu oraz do przestrzegania jego postanowień
-płacenia corocznych składek w wysokości ustalonej uchwałą członków Walnego zebrania
-aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia
-sumiennego wykonywania obowiązków
ART. 12
1.Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje podczas głosowań jeden głos, którym dysponować może wg własnej
woli, a także prawo wygłaszania własnych opinii i poglądów w sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
2.Grupa, co najmniej 3 członków Stowarzyszenia może zgłaszać projekty uchwał podczas Walnego zebrania oraz żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
3.Członkowie Stowarzyszenia podczas Walnego zebrania podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej
ART. 13
1. Członkostwo ustaje na skutek:
a) oświadczenia o wystąpieniu złożonego przez członka Stowarzyszenia
na piśmie Prezesowi lub Wewnętrznej Radzie,
b) wykluczenia na mocy decyzji Komisji rewizyjnej albo Sądu Koleżeńskiego za:
-rażące naruszenie postanowień statutu
-działanie na szkodę Stowarzyszenia
-zachowanie niegodne członka Stowarzyszenia
-uporczywe nie wywiązywanie się z obowiązków członka Stowarzyszenia
c) orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego pozbawienia praw
publicznych.
2. Osoby, których członkostwo ustało na skutek wykluczenia mogą się ubiegać o
ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia po upływie pół roku od pozbawienia członkostwa.
ART. 14
1.Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla Stowarzyszenia przez swoją działalność organizacyjną,
zawodową lub naukową.
2.Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje uchwałą Walne zebranie na wniosek Prezesa i Wewnętrznej
Rady.
3.Członek honorowy, oprócz uprawnień członka zwyczajnego, ma prawo uczestnictwa w zjazdach i forach
Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.
ART. 15
1.Członkiem wspierającym może być osoba prawna, względnie instytucja lub podmiot gospodarczy niemający
osobowości prawnej, a także osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałe
poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez Wewnętrzną
Radę po wydaniu opinii przez Prezesa.
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.
5.Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach podobnych jak określone dla członków zwyczajnych
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R OZDZIAŁ IV - W ŁADZE I STRUKTURA OR GANIZACYJNA S TOWARZYSZENIA
ART.16
1. Na czele Stowarzyszenia stoi Prezes.
2. W skład Wewnętrznej Rady wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz określona w uchwale Walnego zebrania liczba
członków Stowarzyszenia, nie mniejsza niż trzy osoby.
3. Czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje Prezes łącznie z jednym z członków Wewnętrznej Rady albo
wszyscy członkowie Wewnętrznej Rady łącznie.
4. Sprawy Stowarzyszenia prowadzi Wewnętrzna Rada.
5. Prezes może bez uprzedniej uchwały Wewnętrznej Rady, za zgodą jednego jej członków prowadzić sprawy
nieprzekraczające zwykłych czynności Stowarzyszenia. Przed ich podjęciem zasięga opinii członków Wewnętrznej Rady.
6. W sprawach przekraczających zwykłe czynności Stowarzyszenia wymagana jest uchwała Wewnętrznej Rady podjęta
większością głosów albo uchwała Walnego Zebrania podjęta zwykłą większością głosów w obecności połowy członków
Stowarzyszenia.
ART. 17
skreślono
ART. 18
1.Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na okres trwającej 5 lat kadencji.
2.Prezesem może zostać wybrany każdy członek Stowarzyszenia.
3.Kandydatów na stanowisko Prezesa może zgłosić grupa 5 członków Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia może
udzielić poparcie tylko jednemu kandydatowi.
4.Członkowie Stowarzyszenia wybierają Prezesa w głosowaniu jawnym.
5.Prezesem Stowarzyszenia zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej niż połowę głosów. Jeżeli żaden z
kandydatów nie uzyska wymaganej większości, w godzinnym odstępie czasowym przeprowadza się ponowne
głosowanie.
6.W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu
otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
7.Na Prezesa zostaje wybrany kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów
ART. 19
1. Prezesa może odwołać ze stanowiska przed upływem kadencji Walne zebranie w
przypadku:
-rażącego naruszenia przez niego postanowień statutu, stwierdzonego decyzją Komisji rewizyjnej.
-stwierdzenia przez Wewnętrzną Radę niemożności sprawowania przez niego stanowiska z przyczyn zdrowotnych
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wewnętrzna Rada zwołuje Nadzwyczajne Walne
zebranie, na którym składa wniosek o odwołanie Prezesa. Prezes zostaje odwołany, jeżeli
za uchwałą głosowało 2/3 członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu. W przypadku
podjęcia przez Walne zebranie uchwały
o odwołaniu Prezesa po godzinnej przerwie przeprowadza się wybory na to stanowisko.
3. Prezes może dobrowolnie zrzec się stanowiska bez podania wyraźnych przyczyn. Oświadczenie w tej kwestii składa na
piśmie Wewnętrznej Radzie, która niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne zebranie. Do czasu wyboru nowego
Prezesa jego funkcje pełni Wewnętrzna Rada, która podejmuje decyzje większością głosów.
4. Kadencja Prezesa wygasa na skutek utraty przez niego członkostwa lub śmierci.
5. W przypadku, o którym mowa w ust.4 niniejszego artykułu do czasu wyboru nowego Prezesa stosuje się odpowiednio
ust.3
ART. 20
skreślono
ART. 21
1.Prezes ma obowiązek złożenia sprawozdania ze swej działalności oraz działalności
rocznej Stowarzyszenia wszystkim członkom Stowarzyszenia na Walnym zebraniu zwołanym w pierwszym kwartale
następnego roku.
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2. Prezes może w uzasadnionych wypadkach powierzyć innemu członkowi Stowarzyszenia
przedstawienie sprawozdania z rocznej działalności Stowarzyszenia.
ART. 22
1.Prezes, w ciągu 7 dni od dnia wyboru, zawiadamia sąd rejestrowy o dokonanym wyborze, swoim miejscu
zamieszkania i wszelkich późniejszych zmianach dotyczących tych danych.
2.Prezes, w ciągu 7 dni zawiadamia sąd rejestrowy o zmianach statutu Stowarzyszenia, zmianach w składzie osobowym
organów Stowarzyszenia, miejscu zamieszkania członków organów oraz o zmianie siedziby Stowarzyszenia, a także
zgłasza wszelkie zmiany w statucie.
ART. 23
skreślono
ART. 24
1.Członkowie Wewnętrznej Rady wybierani są przez Walne zebranie drogą głosowania jawnego.
2.Kandydatem na członka Wewnętrznej Rady może zostać każdy członek Stowarzyszenia.
3.Kandydata na stanowisko członka Wewnętrznej Rady może zgłosić grupa 5 członków Stowarzyszenia. Członek
Stowarzyszenia może udzielić poparcie tylko jednemu kandydatowi.
4.Na członków Wewnętrznej Rady zostają wybrani kandydaci w liczbie określonej w uchwale, o której mowa w art.23,
którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów.
ART. 25
Członkowie Wewnętrznej Rady pełnią swoje funkcje przez okres trwającej 5 lat kadencji.
ART. 26
1. Członkowie Wewnętrznej Rady mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w
przypadku:
- rażącego naruszenia postanowień statutu stwierdzonego decyzją Komisji rewizyjnej
- stwierdzenia przez Walne Zebranie na wniosek Prezesa trwałej niemożności sprawowania przez nich stanowiska z
przyczyn zdrowotnych
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Prezes zwołuje Nadzwyczajne Walne zebranie, na którym składa wniosek o
odwołanie członka Wewnętrznej Rady. Członek Wewnętrznej Rady zostaje odwołany, jeżeli za uchwałą głosowało 2/3
członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu. W przypadku podjęcia przez Walne zebranie uchwały o odwołaniu
członka Wewnętrznej Rady po godzinnej przerwie przeprowadza się wybory na to stanowisko.
3. Członek Wewnętrznej Rady może dobrowolnie zrzec się stanowiska bez podania wyraźnych przyczyn. Oświadczenie
w tej kwestii składa na piśmie Prezesowi, który niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne zebranie.
4. Kadencja członka Wewnętrznej Rady wygasa na skutek utraty przez niego członkostwa lub śmierci.
5. W przypadku, którym mowa w ust. 4 niniejszego artykułu do czasu wyboru nowego członka Wewnętrznej Rady
stosuje się odpowiednio ust.3.
ART. 27
1.Wewnętrzna Rada jest organem zarządzającym Stowarzyszeniem, a także pełni funkcje
administracyjne w Stowarzyszeniu oraz doradcze wobec Prezesa.
2. Wewnętrzna Rada podejmuje swoje decyzje w drodze głosowania zwykłą większą
głosów. Jednomyślność głosów wymagana jest w przypadkach:
- wniosku o odwołanie Prezesa lub stwierdzenie niemożności sprawowania przez niego
stanowiska
- zgłoszenia przez nią projektu zmian w statucie
3. Prezes zwołuje, co najmniej raz w miesiącu posiedzenia Wewnętrznej Rady oraz przewodniczy jej obradom.
4. W przypadku równości głosów w Wewnętrznej Radzie decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.
5. Prezes Stowarzyszenia nie ma prawa głosu w przypadku głosowania w przedmiocie wniosku o odwołanie Prezesa lub
stwierdzenie niemożności sprawowania przez niego stanowiska.
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ART. 28
Wewnętrzna Rada zajmuje się w szczególności :
a) ustalaniem rocznych planów pracy Stowarzyszenia
b) opracowywaniem sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
c) organizowaniem działalności Stowarzyszenia
d) wykonywaniem uchwał Walnego zebrania
e) określeniem organizacji i trybu swojej pracy
ART. 29
Do kompetencji Wewnętrznej Rady należy w szczególności:
-reprezentowaniem Stowarzyszenia w kraju i za granica
-sprawowaniem pieczy od strony technicznej, merytorycznej i rzeczowej nad statutem Stowarzyszenia i jego
przestrzeganiem
-czuwaniem nad ich prawidłową realizacją celów i założeń Stowarzyszenia
-zgłaszanie wniosków, sugestii i opinii podczas Walnych zebrań Stowarzyszenia
- zgłaszanie wniosków, sugestii, opinii Prezesowi co do bieżącej działalności Stowarzyszenia.
ART. 30
Członkowie Wewnętrznej Rady mają obowiązek przedstawienia sprawozdania ze swojej
działalności na Walnym zebraniu poprzez jednego ze swych członków.
ART. 31
1. Wewnętrzna Rada może wnioskować do Walnego Zebrania o powiększenie swoje grono o osobę, która wykazała
zaangażowanie w życie Stowarzyszenia oraz wniosła znaczący wkład w jego rozwój.
2. Kandydatura podlega zaopiniowaniu przez Prezesa Stowarzyszenia.
3. Wniosek o powołanie nowego członka Wewnętrznej Rady powinien zostać przedstawiony wraz z uzasadnieniem
nominacji członkom Stowarzyszenia podczas najbliższego Walnego zebrania.
4. Powołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów obecnych członków
Stowarzyszenia.
ART. 32
skreślony
R OZDZIAŁ V - W ALNE ZEBRANIE
ART. 33
1.Najwyższą władzę w Stowarzyszeniu sprawuje Walne Zebranie.
2.Walne zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
ART. 34
1.Prezes zwołuje, co najmniej trzy razy w roku Walne zebranie członków Stowarzyszenia, jednocześnie powiadamiając
ich o terminie, miejscu spotkania oraz planowanym porządku obrad. Zawiadomienia o terminie Walnego zebrania
dokonuje, co najmniej na 21 dni przed jego terminem.
2.W przypadkach uzasadnionych ważnymi sprawami Stowarzyszenia Nadzwyczajne zebranie zwołuje Prezes z inicjatywy
własnej, na wniosek członka Wewnętrznej Rady lub trzech członków Stowarzyszenia.
3. W wypadkach określonych w statucie Nadzwyczajne zebranie zwołuje wskazany w nim podmiot.
ART. 35
1.Walne zebranie na początku dokonuje wyboru swojego Przewodniczącego, który nie może być członkiem żadnego z
organów Stowarzyszenia.
2.Kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zebrania może zgłosić grupa 3 członków Stowarzyszenia.
Członek Stowarzyszenia może udzielić poparcie tylko jednemu kandydatowi.
3.Członkowie Stowarzyszenia wybierają Przewodniczącego w głosowaniu jawnym.
4.Przewodniczącym Walnego Zebrania zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej niż połowę głosów. Jeżeli
żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, po 10 minutowym odstępie czasowym przeprowadza się
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ponowne głosowanie.
5.W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu
otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
6.Na Przewodniczącego zostaje wybrany kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.
ART. 36
1.Przewodniczący Walnego zebrania mianuje jednego z uczestników zebrania na
Sekretarza Walnego zebrania.
2. Przewodniczący ustala porządek Walnego zebrania członków Stowarzyszenia w oparciu
o sugestie organów Stowarzyszenia oraz jego członków i mu przewodniczy.
ART.37
1.Walne zebranie zwoływane jest przez Prezesa w terminie nieprzekraczającym 6
miesięcy od daty poprzedniego zebrania.
2.Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek uczestniczenia w Walnym
zebraniu.
ART.38
Do kompetencji Walnego zebrania należy w szczególności:
1.uchwalanie założeń programowych działalności Stowarzyszenia,
2.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia
3.udzielanie absolutorium ustępującemu Prezesowi i Wewnętrznej Radzie
4.wybór członków organów Stowarzyszenia
5.podejmowanie uchwał w sprawie wykładni statutu i jego zmian oraz rozwiązania
Stowarzyszenia,
6.podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnemu zebraniu przez
Prezesa, Wewnętrzną Rade lub członków Stowarzyszenia
7. zezwolenia Prezesowi na dokonanie czynności przekraczających zwykłe czynności Stowarzyszenia
ART.39
1. Nadzwyczajne Walne zebranie zwołuje Prezes w terminie 14 dni od złożenia wniosku przez uprawnionego.
2. Jeżeli Nadzwyczajne Walne zebranie nie zostanie zwołane przez Prezesa w terminie 14 dni na żądanie uprawnionego
Wewnętrzna Rada zwołuje Nadzwyczajne Walne zebranie w terminie 14 dniowym.
ART. 39A
1.Uchwała Walnego Zebrania jest ważna, jeżeli w głosowaniu wzięła udział, co najmniej
połowa ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów chyba, że niniejszy statut
stanowi inaczej.
R OZDZIAŁ VI S ĄD KOLEŻEŃSKI
ART. 40
1.Każdy członek Stowarzyszenia w przypadku, gdy inny członek Stowarzyszenia:
a) naruszył postanowienia statutu,
b) jego dobra osobiste,
c) zachowuje się w sposób niegodny członka Stowarzyszenia
ma prawo do zgłoszenia tej sprawy Prezesowi, który ma obowiązek przedstawienia sprawy Stowarzyszeniu oraz
powołania Sądu koleżeńskiego do rozpatrzenia tej sprawy.
2. Skargę w sprawie określonej w ust.1 składa się w formie pisemnej wraz z
szczegółowym uzasadnieniem.
ART. 41
1. Sąd koleżeński jest powoływany do rozpatrzenia konkretnej sprawy. Liczy pięciu członków.
2. Członków Sądu koleżeńskiego wybierają zwaśnione strony w liczbie po dwóch. Jednego członka wskazuje Prezes.
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3. Członek Stowarzyszenie składający skargę do Sądu koleżeńskiego dokonuje w niej wyboru swoich przedstawicieli do
Sądu. Prezes Stowarzyszenia dokonuje wyboru swojego przedstawiciela w ciągu 7 dni od otrzymania skargi.
4. Prezes Stowarzyszenia doręcza skargę członkowi Stowarzyszenia, którego dotyczy skarga jednocześnie informując go
o dokonanym przez siebie wyborze członka Sądu Koleżeńskiego.
5. W przeciągu 7 dni od doręczenia przez Prezesa skargi członek Stowarzyszenia, którego dotyczy skarga dokonuje
wyboru swoich przedstawicieli do Sądu Koleżeńskiego, zgłaszając to na piśmie Prezesowi.
6. Po otrzymaniu informacji o wyborze członków Sądu Koleżeńskiego przez członka, którego dotyczy skarga, Prezes
informuje o składzie Sądu Koleżeńskiego wnoszącego skargę.
7. Jeżeli uprawniony podmiot w terminie nie dokona wyboru swoich przedstawicieli do Sądu Koleżeńskiego wyboru
dokona Komisja Rewizyjna w przeciągu dalszych 7 dni.
8. Członkowie Sądu z swoich szeregów wybierają Przewodniczącego w drodze głosowania. W przypadku niemożności
dokonania jego wyboru, przewodniczącym zostaje osoba najdłużej będąca członkiem Stowarzyszenia z pośród członków
wybranych do Sądu Koleżeńskiego.
9. Przewodniczący:
- przewodniczy kieruje obradami Sądu
-ogłasza wyrok Sądu
- w razie wątpliwości, co do wykładni postanowień statutu Stowarzyszenia zasięga opinii Wewnętrznej Rady oraz
Prezesa Stowarzyszenia
- wyznacza dogodne dla stron terminy i miejsca posiedzeń.
ART. 42
1. Stronami w postępowaniu przed Sądem koleżeńskim są: wnoszący skargę oraz osoba, której postawiony został zarzut
będący powodem wszczęcia postępowania.
2. W toku postępowania swoje opinie mogą przedstawić Prezes i przedstawiciel Wewnętrznej Rady
ART. 43
1. Posiedzenia Sadu są jawne.
2.Narady członków Sądu, na których zapadają wyroki, są tajne.
3.W naradach członków Sądu może uczestniczyć Prezes lub przedstawiciel Wewnętrznej Rady, z wyjątkiem tych spraw,
w których są oni stroną skarżącą lub oskarżoną.
4.Wyroki i postanowienia Sądu są protokołowane.
5.Dla ważności wyroku lub postanowienia konieczny jest udział w posiedzeniu wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego.
6.Wszelkie decyzje (wyroki oraz postanowienia) są podejmowane większością 3/5 7.Wyrokami Sąd koleżeński
rozstrzyga sprawę merytorycznie.
8.Postanowienia Sądu Koleżeńskiego rozstrzygają zagadnienia związane z tokiem postępowania przed nim.
9.Jeżeli głosy tak się podzielą, że nie można uzyskać wymaganej w pkt. 6 większości Sąd Koleżeński przekazuje sprawę
Komisji Rewizyjnej.
10.Jeżeli Sąd Koleżeński z powodu braku kworum nie może odbyć posiedzenie w terminie 1 miesiąca od wybrania jego
członków sprawa podlega rozpoznaniu przez Komisję Rewizyjną.
ART. 44
Wyroki Sadu ogłasza się stronom oraz członkom Stowarzyszenia.
ART. 45
Od wyroków Sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Komisji rewizyjnej.
ART. 46
Sąd koleżeński ma prawo do nałożenia na członka Stowarzyszenia, któremu udowodniono stawiane zarzuty, kary
dyscyplinarnej zawartej w artykule 54.
R OZDZIAŁ VII - K OMISJA REWIZYJNA
ART. 47
Komisja rewizyjna liczy 3 członków, których wybiera Walne Zebranie z pośród członków
Stowarzyszenia cieszących się szczególnym poważaniem na okres trwającej 5 lat kadencji.
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ART. 48
1. Członkowie Komisji rewizyjnej wybierani są przez Walne zebranie drogą głosowania jawnego.
2. Kandydata na stanowisko członka Komisji rewizyjnej może zgłosić grupa 5 członków Stowarzyszenia.
3. Członek Stowarzyszenia może udzielić poparcie tylko jednemu kandydatowi.
4. Na członków Komisji rewizyjnej zostają wybrani kandydaci w liczbie określonej w uchwale, o której mowa w, art.47,
którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów.
5. W przypadku zwolnienia się stanowiska członka Komisji rewizyjnej w trakcie kadencji na najbliższym Walnym
zebraniu przeprowadza się wybory uzupełniające.
6. Do wyboru członka Komisji rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w ust. 5 stosuje się ust 1-4.
ART. 49
1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia we
wszystkich dziedzinach działalności.
3. Komisja rewizyjna dokonuje oceny:
- corocznego sprawozdania Prezesa z działalności Stowarzyszenia,
- corocznego sprawozdania Wewnętrznej Rady ze swojej działalności,
- corocznego sprawozdania o przychodach i rozchodach Stowarzyszenia.
4. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja rewizyjna może
- badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia,
- żądać od Zarządu i członków Stowarzyszenia wyjaśnień i sprawozdań
- dokonywać rewizji stanu majtku Stowarzyszenia.
11. Komisja rewizyjna rozpatruje sprawy naruszenia przez członków Stowarzyszenia jego statutu.
12. Komisja rewizyjna jest instancją odwoławczą w przypadku, o którym mowa w art.45
13. Komisja rewizyjna rozpatruje skargi na decyzje Prezesa, Wewnętrznej Rady, uchwały Walnego Zebrania.
14. Dla ważności decyzji Komisji rewizyjnej konieczny jest udział w posiedzeniu wszystkich jej członków. Decyzje są
podejmowane większością 2/3 głosów.
ART. 50
Wniosek o pociągnięciu członka Stowarzyszenia do odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie postanowień
niniejszego statutu podejmuje Wewnętrzna Rada większością 2/3 głosów ogólnej liczby swoich członków.
ART. 51
1. Na niezgodną ze statutem Stowarzyszenia lub z prawem
a) decyzje Prezesa
b) decyzje Wewnętrznej Rady
c) uchwałę Walnego zebrania
przysługuje skarga do Komisji rewizyjnej.
2. Skargę z powodu niezgodności ze statutem lub z prawem decyzję lub uchwałę, o
których mowa w ust.1 mogą wnieść Prezes, Wewnętrzna Rada lub 5 członków
stowarzyszenia.
ART. 52
Na niezgodne ze statutem Stowarzyszenia lub prawem rozstrzygnięcie Sądu
koleżeńskiego przysługuje osobie, której dotyczyło rozstrzygnięcie, skarga do Komisji
rewizyjnej.
ART. 53
W przypadku stwierdzenia niezgodności ze statutem Stowarzyszenia lub z prawem
decyzji, uchwały, wyroku, o których mowa w art. 49 i 51 Komisja rewizyjna uchyla je.
ART. 54
1.Karami dyscyplinarnych do nałożenia, których uprawniona jest Komisja rewizyjna są:
upomnienie
nagana
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zawieszenie w określonych w wyroku prawach i przywilejach członka Stowarzyszenia
usunięcie z szeregów Stowarzyszenia
2. Komisja rewizyjna może nałożyć obowiązek oficjalnego przeproszenia pokrzywdzonego w obecności wszystkich
członków Stowarzyszenia
ART. 55
Decyzje Komisji rewizyjnej są ostateczne.
ART. 56
Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 60.
R OZDZIAŁ VIII - D OCHODY S TOWARZYSZENIA
ART.57
Wszelkie dochody Stowarzyszenia przeznaczane są na jego działalność statutową.
ART. 58
Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd w oparciu o statut i uchwały Walnego
zebrania
ART. 59
Źródłami dochodów Stowarzyszenia są:
- składki członkowskie
- darowizny
- zapisy
- ofiarność publiczna
- wszelkiego rodzaju dotacje
ART. 60
Pieczę nad księgowości i wydatkami Stowarzyszenia pełni osoba wybrana podczas
Walnego zebrania spośród kandydatów przedstawionych przez Wewnętrzną Radę na
okres 1 roku.
Ma ona obowiązek podczas Walnego zebrania, na którym wygasa jej kadencja przedłożyć
członkom Stowarzyszenia szczegółowe sprawozdanie o przychodach i rozchodach
Stowarzyszenia z ubiegłego roku.
R OZDZIAŁ IX - Z MIA NY W STA TUCIE
ART.61
Wniosek w przedmiocie zmian w statucie może zgłosić Prezes, Wewnętrzna Rada oraz
grupa licząca 5 członków Stowarzyszenia.
ART. 62
1. Wniosek o zmianę statutu podlega rozpoznaniu na najbliższym Walnym zebraniu, jeżeli członkowie Stowarzyszenia w
zawiadomieniu, o którym mowa w art. 34 zostali uprzedzeni o jego zgłoszeniu.
2.. Prezes oraz Wewnętrzna Rada przedkładają na Walnym zebraniu na piśmie opinię o wniosku, z art. 61.
ART. 63
Przyjęcie wniosku wymaga większości głosów 2/3 członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym zebraniu, jeżeli w
głosowaniu wzięła udział, co najmniej połowa ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
ART.64
Zmiana statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia jej członkom Stowarzyszenia. Ogłoszenia dokonuje Prezes, po
uprzednim podpisaniu nowego brzmienia statutu przez siebie, oraz członków Wewnętrznej Rady.
Rozdział X Postanowienia końcowe
11 |

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ER PEGÓW I FANTA ST YKI

STAT UT

ART. 65
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne, lub nadzwyczajne Walne
zebranie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 liczby członków
Stowarzyszenia.
ART. 66
Po przegłosowaniu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne zebranie powołuje
Komisję Likwidacyjną.
ART. 67
Pozostały po rozwiązaniu majątek stowarzyszenia zostaje przekazany na cele społeczne.
ART. 68
Niniejszy statut uchwalono dnia 3 września 2005 roku w Łodzi.
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