
 

STATUT STOWARZYSZENIA  

"ProPolonia" - Kulturalno - Oświatowe Stowarzyszenie Polonijne 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "ProPolonia"- Kulturalno - Oświatowe Stowarzyszenie Polonijne 

w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.  

2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Geel. 

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.  

4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

5. Założycielami Stowarzyszenia są: Agnieszka Piaścik, Agnieszka Płatuska, Joanna Jesionkowska, 

Marek Piaścik. 

 

ROZDZIAŁ II  

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i podtrzymywanie znajomości języka polskiego wśród 

Polaków mieszkających w Geel i jego pobliżu oraz integracja lokalnej Polonii i kształtowanie jej 

pozytywnego wizerunku w mieście i okolicach. 

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:  

a) prowadzenie Polskiej Szkoły Sobotniej w Geel dla dzieci w wieku 6-12 lat, 

b) prowadzenie Polskiego Przedszkola w Geel dla dzieci w wieku 2-5 lat, 

c) organizowanie różnego rodzaju imprez i wydarzeń związanych z polskim folklorem, tradycjami 

i obyczajami z udziałem społeczności polonijnej i belgijskiej, 

d) organizowanie przedsięwzięć mających na celu upamiętnianie wydarzeń z historii Polski, 

e) pomoc polskim rodzinom w zaadoptowaniu się w belgijskich realiach poprzez, między innymi, 

zapoznanie z belgijskimi obyczajami, standardami oraz systemem oświatowym, 

f) inne działania prowadzące do realizacji celów Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ III  

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

1. Stowarzyszenie posiada członków:  

a) zwyczajnych,  

b) wspierających,  



c) honorowych.  

2.Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację 

członkowską na piśmie. 

3.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.  

4.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.  

5. Członkowie zwyczajni mają prawo:  

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,  

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,  

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia pod rygorem wykluczenia z 

członkostwa,  

b) płacenia rocznej składki członkowskiej. 

7. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa  

wyborczego, a poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

8. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  

9. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  

10. Utrata członkostwa następuje na skutek:  

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,  

b) wykluczenia przez Zarząd, 

c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.  

11. W przypadku zakończenia członkostwa w trakcie trwania roku rozliczeniowego składka nie 

zostanie zwrócona. 

 

ROZDZIAŁ IV  

WŁADZE STOWARZYSZENIA  

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zgromadzenie Członków,  

b) Zarząd. 

2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym 

Zgromadzeniu Członków biorą udział:  

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,  

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

3) Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:  



a) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

b) uchwalenia zmian Statutu, 

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

d) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

e) uchwalanie budżetu, 

f) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych  

organizacji, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,  

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków  

Stowarzyszenia, 

i) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 

j) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego. 

4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

5. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co 

najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.  

6. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek pisemny co najmniej 2/3 ogólnej liczby 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w 

obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. O sposobie głosowania decyduje prezes 

Stowarzyszenia. 

8. Z uchwał Walnego Zgromadzenia należy sporządzić protokół. 

9. Zarząd składa się z co najmniej z 3 a maksymalnie 5 członków w tym prezesa i wice prezesa. 

Zarząd jest wybierany podczas Walnego Zgromadzenia spośród członków Stowarzyszenia na 

czas nieokreślony w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania.  

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. 

11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.  

12. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów.  

W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

13. Do kompetencji Zarządu należą:  

a) realizacja celów Stowarzyszenia,  

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,  

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,  



d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,  

g) przyjmowanie i odwoływanie członków.  

14. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie jego składu może nastąpić w 

drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać 

nie więcej niż połowę składu organu. 

15. Członkostwo w Zarządzie może zakończyć się na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce 

Zarządu. 

16. Zarząd może być odwołany w przypadku nierealizowania celów statutowych Stowarzyszenia. 

17. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia (podpisywania umów), 

uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

  

 

ROZDZIAŁ V  

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:  

a) ze składek członkowskich,  

b) darowizn, 

c) dotacji i ofiarności publicznej, 

d) oraz innych form finansowania. 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.  

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia odbywa się poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków 

poprzez kwalifikowaną większość głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

2.  Środki finansowe zgromadzone przez Stowarzyszenie w chwili likwidacji zostaną przekazane 

innej organizacji non-profit posiadającej podobne cele do Stowarzyszenia "Pro Polonia". 


