Statut Stowarzyszenia: Hubalowa Rodzina

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Hubalowa Rodzina”.
§2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest organizacją pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r poz.
688 ).
2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2017 r poz 210 ) , Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz niniejszego Statutu ( Dz.U. z 2019 r poz 688 ).
§3
Siedziba Stowarzyszenia mieści się:
ul. Pużaka 14/5 42-224 Częstochowa
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami RP.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątek, odznak i emblematów ze
znakiem stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1

§6
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Nazwa
Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§7
Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie podtrzymywania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) promocja historii Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr.
Henryka Dobrzańskiego Hubala,
2) organizowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach
artystycznych: wystawienniczych, wydawniczych i publicystycznych oraz
teatralnych i filmowych,
3) podejmowanie działań o charakterze naukowym, edukacyjnym
i popularyzatorskim związanych z historią Oddziału Wydzielonego
Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz
Hubalczyków,
4) gromadzenie informacji na temat majora Henryka Dobrzańskiego Hubala
oraz żołnierzy Oddziału Wydzielonego WP,
5) kolekcjonowanie przedmiotów archiwalnych: filmów, fotografii,
dokumentów związanych z historią Oddziału Wydzielonego Wojska
Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz Hubalczyków,
6) zrzeszanie osób zainteresowanych podtrzymywaniem tradycji Oddziału
Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
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1) prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, oświatowej,
popularyzatorskiej, naukowej, wydawniczej i publicystycznej,
turystyczno-krajoznawczej,
2) organizowanie widowisk historycznych, wystaw, wykładów, konferencji,
pokazów, zawodów sportowych, rajdów itp.,
3) udział w widowiskach historycznych, zjazdach, wystawach, wykładach,
konferencjach, pokazach, zawodach sportowych,
4) nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi
i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

organizacjami

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
Członkowie zwyczajni
§10
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
§11
Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po
spełnieniu przez kandydata niżej wymienionych warunków:
1) wypełnienie deklaracji członkowskiej,
2) przedstawienie
Stowarzyszenia.

rekomendacji

przynajmniej
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jednego

członka

§12
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym,
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach,
szkoleniach, widowiskach historycznych, zjazdach, wystawach,
wykładach, konferencjach, pokazach, zawodach sportowych,
5) jest uprawniony do posiadania legitymacji Stowarzyszenia i odznaki
Stowarzyszenia,
6) ma prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki
Stowarzyszenia.
§13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia oraz dbać o jego dobre imię,
2) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) opłacać składki i inne świadczenia w razie ich ustanowienia,
5) powiadomić Zarząd o każdorazowej zmianie adresu do korespondencji.
Członkowie wspierający
§14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, prawna
lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uznająca
cele i zasady działania Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową,
rzeczową lub organizacyjną na rzecz Stowarzyszenia.
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§15
Członek wspierający ma prawa określone w § 12 pkt. 3-4 oraz prawo
uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia.
§16
Do obowiązków Członka wspierającego należy:
1) godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz propagować jego program,
2) wpłacać zadeklarowane świadczenia.
§17
Decyzję o przyjęciu na członka wspierającego podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia w drodze uchwały po wypełnieniu przez kandydata deklaracji
członkowskiej.
Członkowie honorowi
§18
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w znaczący sposób
przyczynia się do rozwoju i działa dla dobra Stowarzyszenia. Decyzję o nadaniu
lub utracie godności członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków
na wniosek Zarządu.
§19
Członek honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu
i jest zwolniony z obowiązków wymienionych w § 11.
§20
Członek honorowy ma prawo określone w § 12 pkt. 3 oraz ma prawo
uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
§21
Do obowiązków członka honorowego należy
Stowarzyszenia oraz propagowanie jego programu.
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godne

reprezentowanie

Wygaśnięcie członkostwa
§22
Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje w formie uchwały Zarząd
w przypadku:
1) zalegania z opłatą członkowską przez okres 12 miesięcy od oznaczonej
daty wpłaty składki,
2) pozbawienia praw publicznych,
3) działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej
na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań
odnośnie Stowarzyszenia,
5) łamanie Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,
6) śmierci członka.
§23
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania w tym
przedmiocie jest ostateczna.
§24
Osobom, którym odmówiono prawa członkostwa przysługuje możliwość
odwołania się od tej decyzji na zasadach zawartych w § 23.

Rozdział IV
Struktura Organizacyjna
§25
Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może powoływać
komisje, biura i inne jednostki organizacyjne, którymi kieruje Zarząd
Stowarzyszenia.
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§26
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§27
Regulaminy wewnętrzne władze Stowarzyszenia opracowują i ustalają we
własnym zakresie w miarę potrzeb.
§28
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się
bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej
liczby uprawnionych do głosowania (kworum), spośród nieograniczonej liczby
kandydatów.
§29
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może być
uzupełniony (na okres do końca kadencji), spośród niewybranych kandydatów,
wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków
władz nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
Walne Zebranie Członków
§30
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
§31
Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy
oraz częściej, z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek
Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze, powiadamiając
listownie o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich
członków lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed
rozpoczęciem terminu obrad.
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§32
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania,
b) w drugim terminie podanym do wiadomości w zawiadomieniu o
zwołaniu Walnego Zebrania Członków bez względu na liczbę osób
uprawnionych do głosowania.
2. Członkowie nie mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz
wykonywać prawa głosu przez pełnomocników bądź przedstawicieli.
§33
W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz
zaproszeni przez Zarząd goście.
§34
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalenie Statutu i jego zmian,
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz ewentualne uzupełnianie jego
składu,
3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz ewentualne
uzupełnianie jej składu,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich, terminów ich płatności oraz
ewentualnie innych świadczeń,
5) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 23,
6) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
7) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, sprawozdania
Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium członkom władz
Stowarzyszenia,
8) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
9) uchwalanie planów działania Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
11) wyrażanie zgody na rozporządzenie majątkiem Stowarzyszenia ponad
wartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych,
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12) rozstrzyganie o innych istotnych sprawach Stowarzyszenia przedstawionych
przez Zarząd lub wniesionych pod obrady,
13) nadawanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.
Zarząd
§35
1. Zarząd składa się z 4 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie w tym
z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Do kompetencji Zarządu należą
Stowarzyszenia, a w szczególności:

bieżące

sprawy

funkcjonowania

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego
imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu Członka Honorowego,
d) zatwierdzanie przyjęć nowych członków i skreślanie z listy członków
Stowarzyszenia,
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
g) powoływanie komisji, biur i innych jednostek organizacyjnych do
rozwiązania poszczególnych spraw i zagadnień,
h) składanie sprawozdań z własnej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
i) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych
na tle działalności Stowarzyszenia,
j) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
k) przygotowanie planu działania Stowarzyszenia na kolejny rok
działalności.
§36
Do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia i jego reprezentacji
uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie, w tym zawsze Prezes lub
Wiceprezes.
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§37
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni
są dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.
§38
Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej trzech członków Zarządu. W posiedzeniu
Zarządu mogą brać udział – z głosem doradczym – członkowie Komisji
Rewizyjnej.
§39
Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Komisja Rewizyjna
§40
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od
Zarządu i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej
lub nadzoru.
§41
Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków, w tym przewodniczącego,
powoływanych na okres trzyletniej kadencji przez Walne Zebranie Członków.
§42
Początek kadencji członków Komisji Rewizyjnej liczy się od dnia ich powołania
przez Walne Zebranie Członków.
§43
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności
finansów Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,
3) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków,
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5) składanie wniosku o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium
Zarządowi Stowarzyszenia.

§44
Członkowie Komisji Rewizyjnej winni spełniać następujące warunki:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
w Stowarzyszeniu.
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
§45
Komisja Rewizyjna zbiera się, co najmniej raz na rok oraz w miarę potrzeb.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§46
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa
majątkowe i fundusze.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie uprawniony
jest Zarząd z tym jednak zastrzeżeniem, że rozporządzenie majątkiem
Stowarzyszenia ponad wartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych wymaga
zgody Walnego Zebrania Członków. Oświadczenia woli w tym zakresie
składane są zgodnie z zasadą reprezentacji Stowarzyszenia wyrażoną w §37
niniejszego statutu.
§47
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności gospodarczej i statutowej Stowarzyszenia,
4) dotacje i inne.
§48
1. Stowarzyszenie cały swój dochód przeznacza na działalność statutową
związaną z realizacją celu Stowarzyszenia, określonego w § 7.
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2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być
przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. O bieżącym rozdysponowaniu funduszy Stowarzyszenia zgodnie z ust. l,
decyduje Zarząd.
§49
Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
Stowarzyszenie wyodrębnia rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników.
§50
Zabrania się:
1) udzielania przez Stowarzyszenie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań
majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub
pracowników Stowarzyszenia 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 przez Stowarzyszenie majątku na rzecz swoich członków,
członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
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§51
Uchwalenie zmian statutu 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.
§52
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie
Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§53
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia Sądu Rejestrowego.
§54
Niniejszy Statut został uchwalony
Stowarzyszenia w dniu 28.04.2019 r.
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przez

Zebranie

Założycielskie

