STATUT
Związku Stowarzyszeń Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
-

tekst jednolity po zmianach z dn. 25 marca 2017 r.

Preambuła
Związek Stowarzyszeń tworzymy, jako równe i niezależne organizacje, które prowadząc
odrębnie swoją działalność, chcą współpracować dla realizacji celów Rady. Łączy nas
poszanowanie zasad określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć mowa w statucie o:
1. Organizacji młodzieżowej – rozumie się przez to stowarzyszenie działające na
podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach lub osobę prawną działającą na
podstawie

przepisów

o

stosunku

Państwa

do

Kościoła

Katolickiego

w

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych

oraz

o

gwarancjach

wolności

sumienia

i

wyznania,

współzarządzane przez osoby do 35 roku życia, którego co najmniej 2/3 członków
jest w wieku do 35 lat;
2. Organizacji zrzeszającej młodzież – rozumie się przez to stowarzyszenie działające
na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach lub osobę prawną działającą na
podstawie

przepisów

o

stosunku

Państwa

do

Kościoła

Katolickiego

w

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, która posiada
wyodrębnione w statucie struktury organizacyjne, w których co najmniej 2/3
członków jest w wieku do 35 lat.
Nazwa, teren działania, siedziba
§2
1.

Związek Stowarzyszeń pod nazwą Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, zwany
dalej „Radą”, jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem, działającym na
podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu.

2.

Siedzibą Rady jest miasto stołeczne Warszawa.
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3.

Rada działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych
Rada może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3

Rada może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, działających na rzecz
realizacji celów zbieżnych z celami Rady.
§4
Rada może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.
Zasady, cele i środki działania
§5
1. Rada opiera swoją działalność na aktywności i pracy członków.
2. Rada uznaje zasadę równości i niezależności organizacji członkowskich.
3. Rada kieruje się w swoich działaniach zasadą pomocniczości wobec organizacji
członkowskich - wspiera działania członków nie zastępując ich aktywności.
4. Rada nie może podejmować działań, które powodowałyby osłabienie tworzących ją
organizacji lub które byłyby wobec członków konkurencyjne.
5. Rada nie uczestniczy w kampaniach politycznych służących wyborom na urzędy
publiczne.
6. Rada może wypowiadać się w sprawach publicznych, w szczególności dotyczących
młodzieży.
§6
1. Z tytułu uczestniczenia w pracach organów Rady nie przysługuje wynagrodzenie,
jednakże może przysługiwać zwrot uzasadnionych kosztów.
2. Rada dla prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§7
Rada reprezentuje członkowskie organizacje młodzieżowe i zrzeszające młodzież oraz
działa w interesie młodzieży.
§8
Celem Rady jest:
1. współtworzenie polityki na rzecz młodzieży;
2. upowszechniania idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
3. informowanie opinii publicznej o sytuacji młodzieży w Polsce;
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4. reprezentowanie organizacji członkowskich wobec sektora publicznego i innych
środowisk;
5. rzecznictwo interesów młodzieży, organizacji zrzeszających młodzież i działających
na rzecz młodzieży wobec administracji publicznej i innych środowisk;
6. upowszechnianie informacji oraz promocja działalności, organizacji młodzieżowych,
zrzeszających młodzież i działających na rzecz młodzieży oraz młodzieży
niezrzeszonej;
7. wspieranie

współdziałania,

wymiany

informacji

i

doświadczeń

pomiędzy

organizacjami młodzieżowymi, zrzeszającymi młodzież i działającymi na rzecz
młodzieży;
nawiązywania

8. ułatwianie

kontaktów

pomiędzy

polskimi

organizacjami

młodzieżowymi i zrzeszającymi młodzież, a partnerami za granicą;
9. wspieranie rozwoju polskich organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież.
§9
Rada realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej w
następujących formach:
1. wypracowywanie wspólnych postulatów, zajmowanie stanowiska w sprawach
młodzieży

oraz

związanych

z

działalnością

organizacji

młodzieżowych

i

zrzeszających młodzież;
2. współpracę z Parlamentem Studentów RP, organizacjami pozarządowymi,
organami administracji publicznej, osobami fizycznymi i innymi osobami prawnymi,
których cele są zbieżne z celami Rady;
3. współpracę i udział w krajowych i międzynarodowych porozumieniach organizacji
młodzieżowych, i innych instytucjach działających w celach zbieżnych z celami
statutowymi Rady, w szczególności występowanie w roli partnera społecznoekonomicznego;
4. prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla młodzieży oraz
związanych z działalnością organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież,
monitorowanie ich przestrzegania;
5. prowadzenie badań, analizę potrzeb sytuacji młodzieży w Polsce;
6. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;
7. prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności poprzez organizowanie
konsultacji, spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów, kampanii
społecznych.
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§ 10
1. Rada podejmuje działania na rzecz:
a. organizacji pozarządowych;
b. promocji i organizacji wolontariatu;
c. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
d. mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
e. osób niepełnosprawnych;
f. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
g. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
h. równych praw kobiet i mężczyzn;
i. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
j. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
k. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
l. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą.
2. Rada podejmuje działania w zakresie:
a. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
b. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
c. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
d. wspierania rozwoju demokracji;
e. ochrony i promocji zdrowia;
f. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
g. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
h. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
i. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
j. turystyki i krajoznawstwa;
k. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
3. Rada swoimi działaniami wspiera:
a. rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
b. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
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Członkowie
§ 11
1. W pracach Rady uczestniczą:
a. członkowie Rady;
b. reprezentacje młodzieży działające przy jednostkach samorządu terytorialnego.
2. Członkowie Rady dzielą się na:
a. członków zwyczajnych;
b. członków stowarzyszonych;
c. członków wspierających.
3. Organizacje funkcjonujące w ramach międzynarodowych lub krajowych sieci, których
jednostki posiadają odrębną osobowość prawną, mogą być reprezentowane przez te
jednostki, które mogą być członkami Rady. Łączna liczba jednostek danej sieci nie może
przekroczyć 15% liczby wszystkich członków Izby, do której należą.
4. Członek Rady jest reprezentowany przez upoważnioną osobę fizyczną. Osoba ta może
reprezentować wyłącznie jednego członka.
5. Każdy członek Rady ma prawo do zmiany, w dowolnym czasie, osoby reprezentującej go,
o czym zawiadamia Radę.
§ 12
1. Członkiem

zwyczajnym

może zostać

organizacja młodzieżowa lub organizacja

zrzeszająca młodzież na podstawie deklaracji członkowskiej, która:
a. przez okres co najmniej jednego roku jako członek stowarzyszony czynnie
uczestniczyła w pracy Rady;
b. akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz
zobowiązuje się ich przestrzegać;
c. przedstawi pisemne rekomendacje co najmniej trzech członków zwyczajnych.
2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zjazd Członków.
§ 13
1. Członkiem stowarzyszonym może zostać organizacja młodzieżowa lub organizacja
zrzeszająca młodzież na podstawie deklaracji członkowskiej, która:
a. działa przez okres co najmniej roku;
b. akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz
zobowiązuje się je przestrzegać;
c. przedstawi pisemną rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego.
2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków stowarzyszonych podejmuje Zarząd.
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§ 14
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub jednostka organizacyjna osoby
prawnej, która:
a. akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz
zobowiązuje się je przestrzegać;
b. przedstawi pisemne rekomendacje co najmniej trzech członków zwyczajnych;
c. zobowiąże się w deklaracji członkowskiej do pomocy w realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia;
d. działa nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku.
2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zjazd Członków.
§15
Szczegółowy tryb przyjmowania członków określa regulamin wewnętrzny.
§ 16
1. Członkowie Rady mają prawo do:
a. uczestnictwa w jej pracach;
b. korzystania z rekomendacji i opieki Rady w swoich działaniach na rzecz dobra
publicznego.
2. Członkowie Rady mają prawo posługiwania się nazwą członek Polskiej Rady Organizacji
Młodzieżowych oraz znakiem graficznym na zasadach określonych w regulaminie
wewnętrznym.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. udziału z głosem stanowiącym w Zjeździe Członków;
b. wyznaczania delegatów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze do
wszystkich organów Rady.
4. Warunkiem korzystania z praw członka zwyczajnego określonych w ust. 3 jest
uregulowanie składek członkowskich.
§ 17
1. Członkowie Rady mają obowiązek:
a. udziału w pracach Rady;
b. przestrzegania statutu i innych dokumentów wewnętrznych Rady;
c. udostępniania

na

swoich

stronach

internetowych

rocznych

sprawozdań

merytorycznych ze swojej działalności.
2. Członkowie zwyczajni, stowarzyszeni i wspierający mają obowiązek opłacać składki
członkowskie.
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§ 18
1. Reprezentacje

młodzieżowe

działające

przy

organach

administracji

publicznej,

w szczególności przy jednostkach samorządu terytorialnego, mogą uczestniczyć w
pracach Rady poprzez Zespół Stały ds. młodzieżowych rad, zwany dalej Zespołem
Stałym.
2. Zarząd może powołać lub rozwiązać Zespół Stały, który ma charakter konsultacyjny dla
Zarządu i Zjazdu Członków.
3. Zespół Stały funkcjonuje na podstawie regulaminu przyjętego przez Zarząd.
§ 19
1. Zarząd stwierdza wygaśnięcie członkostwa w przypadku:
a. likwidacji podmiotu będącego członkiem Rady;
b. na pisemny wniosek członka, po rozliczeniu się z pełnionych obowiązków w
organach Rady.
2. Członkostwo w Radzie ustaje poprzez wykluczenie w przypadku:
a. naruszania postanowień Statutu;
b. nieopłacenia składki członkowskiej za okres dwóch lat.
3. Uchwałę w sprawie wykluczenia podejmuje:
a. w stosunku do członków zwyczajnych i członków wspierających Zjazd Członków
Rady większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
b. w stosunku do członków stowarzyszonych Zarząd większością 2/3 głosów.
4. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust 3. pkt b przysługuje odwołanie do Zjazdu
Członków Rady, który podejmuje uchwałę większością 2/3 głosów wszystkich obecnych
organizacji. Do czasu rozpatrzenia odwołania członkowi przysługują wszystkie prawa i
ciążą na nim wszystkie obowiązki wynikające z członkostwa.

Izby Rady
§ 20
1. Członkowie zwyczajni Rady tworzą dwie izby:
a. Izba Pierwsza – którą stanowią organizacje młodzieżowe lub zrzeszające młodzież;
które mają zasięg ogólnopolski oraz posiadają statutowe jednostki działające w co
najmniej jednej trzeciej (⅓) województw i zrzeszają powyżej 2 tysięcy członków;
b. Izba Druga – którą stanowią pozostałe organizacje młodzieżowe lub zrzeszające
młodzież.
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Organy Rady
§ 21
1. Organami Rady są:
a. Zjazd Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na
wniosek co najmniej 10% osób z głosem stanowiącym.
3. Wybory do organów Rady odbywają się w głosowaniu tajnym. Jedna organizacja może
mieć jedną osobę reprezentującą ją w Organach Rady.
4. Kandydaci do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu wyborów nie mogą mieć ukończonego
33 roku życia.
5. Osoby reprezentujące organizacje członkowskie na Zjeździe Członków nie mogą mieć
ukończonego 35 roku życia.
6. Nie można łączyć funkcji w partiach politycznych z pełnieniem funkcji w Zarządzie i
Komisji Rewizyjnej.
§ 22
1. Zjazd Członków jest najwyższym organem Rady.
2. Do kompetencji Zjazdu Członków należą wszystkie sprawy, w których Statut nie określa
właściwości innych organów Rady, w tym w szczególności:
a. przyjmowanie w poczet i skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających
Rady;
b. podejmowanie uchwał dotyczących kierunków działania Rady, a także planów
działania Zarządu;
c. przyjmowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działań Rady;
d. udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e. wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej, także w
przypadku zmniejszenia składu władz poniżej liczby wymaganej Statutem;
f. ustalenie wysokości składki członkowskiej;
g. uchwalanie zmian Statutu Rady;
h. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Rady;
i. podejmowanie

decyzji

o

wchodzeniu

w

skład

organizacji

krajowych

i

międzynarodowych.
3. W Zjeździe Członków uczestniczą z prawem głosu członkowie zwyczajni za
pośrednictwem swoich przedstawicieli; w zjeździe uczestniczą także pozostali członkowie
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Rady bez prawa głosu.
4. Uchwały Zjazdu Członków w sprawach określonych w ust. 2 pkt a, b, podejmowane są
zwykłą większością głosów, przy udziale więcej niż połowy Członków uprawnionych do
udziału w Zjeździe z głosem decydującym.
5. Uchwały Zjazdu Członków w sprawach określonych w ust. 2 pkt c, d, e, f, g, h, i,
podejmowane są oddzielnie w każdej Izbie, a następnie zatwierdzane przez Zjazd
Członków.
a. Uchwały w Izbach podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale więcej
niż połowy Członków uprawnionych do udziału w Zjeździe z głosem decydującym,
przy czym warunek ten musi być spełniony dla każdej Izby osobno;
b. W głosowaniu zatwierdzającym każda Izba ma jeden głos. Do podjęcia uchwały
wymagana jest zgoda obu Izb, przy udziale więcej niż połowy Członków
uprawnionych do udziału w Zjeździe z głosem decydującym, przy czym warunek
ten musi być spełniony dla każdej Izby osobno.
6. W przypadku braku kworum, Zarząd zwołuje Zjazd Członków w innym terminie. W takim
wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych
członków zwyczajnych.
7. Nadzwyczajny Zjazd Członków może zostać zwołany w każdym czasie z inicjatywy
Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych w
terminie 60 dni od złożenia wniosku i może podejmować decyzje wyłącznie w sprawach
przewidzianych w projekcie porządku obrad.
8. Zarząd jest zobowiązany poinformować członków o terminie, miejscu i planowanym
porządku obrad Zjazdu i Nadzwyczajnego Zjazdu Członków poprzez umieszczenie
informacji na stronie internetowej Rady w terminie 45 dni przed planowanym

ich

terminem.
9. Zarząd jest zobowiązany przekazać członkom w formie dokumentowej, co najmniej 45
dni przed wyznaczonym terminem, na adres wskazany w deklaracji członkowskiej,
informacje o terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Zjazdu i Nadzwyczajnego
Zjazdu Członków.
10.Zjazd wybiera Przewodniczącego obrad spośród osób uczestniczących w Zjeździe.
11.Tryb prowadzenia Zjazdu określa regulamin przyjęty przez Zjazd.
§ 23
1. Zarząd jest organem wykonawczym Rady.
2. W skład Zarządu wchodzi:
a. 5 osób wybranych przez Izbę Pierwszą spośród osób upoważnionych do działania
w imieniu członków Rady, z zastrzeżeniem §23 pkt 10 lit.l;
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b. 5 osób wybranych przez Izbę Drugą spośród osób upoważnionych do działania
w imieniu członków Rady, z zastrzeżeniem §23 pkt 10 lit.l.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
5. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, a także
inne zaproszone osoby, w szczególności zaangażowane w pracę zespołów roboczych.
6. W pracach Zarządu mogą również uczestniczyć przedstawiciele Zespołu Stałego oraz
członków wspierających. Zasady uczestnictwa określa regulamin przyjęty przez Zarząd.
7. Na pierwszym zebraniu Zarząd dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich
członków, w tym wybiera Przewodniczącego Zarządu, od jednego do dwóch
Wiceprzewodniczących Zarządu, Sekretarza Zarządu i Skarbnika.
8. Zarząd realizuje uchwały Zjazdu Członków.
9. Zarząd odpowiada za organizację i prowadzenie działalności Rady.
10.Do kompetencji Zarządu należy:
a. prowadzenie bieżących spraw Rady;
b. opracowanie projektu rocznego planu pracy i budżetu;
c. przedstawianie na Zjeździe Członków sprawozdań z działalności Rady oraz
sprawozdania finansowego za rok poprzedni;
d. reprezentowanie Rady na zewnątrz;
e. nadzór nad pracami komisji i grup roboczych;
f. powoływanie i likwidacja stałych lub doraźnych komisji i zespołów roboczych;
g. przygotowywanie stanowisk i opinii Rady po zasięgnięciu opinii członków Rady;
h. prowadzenie gospodarki finansowej i zarządzanie majątkiem Rady;
i. przyjmowanie członków stowarzyszonych;
j. zwołanie Zjazdu Członków oraz Nadzwyczajnego Zjazdu Członków;
k. przygotowanie Zjazdu Członków i Nadzwyczajnego Zjazdu Członków;
l. w przypadkach w których z powodów określonych w § 25 ust. 2.lit. a - f nastąpi
wakat członka Zarządu z jednej z izb wybór członka Zarządu spośród kandydatów
zgłoszonych przez organizacje wchodzące w skład tej izby. Procedura ta może
objąć nie więcej niż czterech członków Zarządu w jednej kadencji.
11.Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
12.Zebranie zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub inny członek Zarządu przez niego
upoważniony.
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§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli wewnętrznej, nie podlegającym
Zarządowi.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
a. 2 osoby wybrane przez Izbę Pierwszą spośród osób upoważnionych do działania w
imieniu członków zwyczajnych Rady;
b. 2 osoby wybrane przez Izbę Drugą spośród osób upoważnionych do działania
w imieniu członków zwyczajnych Rady.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
minimum 3 członków, przy czym w razie równego podziału głosów decyduje głos
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być:
a. jednocześnie członkiem Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
b. skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona przewodniczącego

i

sekretarza.
6. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu lub trzech członków zwyczajnych.
7. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej pracy Rady;
b. występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Członków;
c. przedstawianie na zamykającym kadencję Zjeździe Członków sprawozdania ze
swojej działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego
Zarządu;
d. występowanie z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu.
9. Komisja Rewizyjna funkcjonuje w oparciu o regulamin przyjęty przez Komisję Rewizyjną.
§ 25
1. Kadencja wszystkich organów Rady trwa 2 lata, z wyłączeniem pierwszej kadencji, która
trwa rok.
2. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
w przypadku:
a. cofnięcia osobom zasiadającym w organach Rady upoważnienia przez członka
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Rady, którego reprezentują;
b. likwidacji organizacji będącej członkiem Rady;
c. utraty członkostwa zwyczajnego organizacji w Radzie;
d. śmierci;
e. utraty zdolności do czynności prawnych;
f. ustąpienia z funkcji członka organu;
g. odwołania przez Zjazd Członków z pełnionej funkcji.
Majątek Rady
§ 26
1. Rada nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Majątek Rady pochodzi ze:
a. składek członkowskich;
b. darowizn, spadków, zapisów;
c. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;
d. dochodów z posiadanego kapitału;
e. działalności odpłatnej.
§ 27
1. Oświadczenia woli w imieniu Rady, w tym w sprawach majątkowych i stosunku pracy
w imieniu Rady składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego im uchwałą Zarządu.
2. Zarząd może udzielić pełnomocnictw do prowadzenia spraw Rady innym osobom.
W zakresie udzielonego pełnomocnictwa oświadczenia woli składają łącznie pełnomocnik
i członek Zarządu.
§ 28
1. Rada nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem własnym;
b. przekazywać majątku Rady na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
c. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba,
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Rady;
d. dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
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członkowie Rady, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na
zasadach mniej korzystnych niż od osób trzecich.
§ 29
1. Składka członkowska jest płatna z góry do dnia 31 marca każdego roku, na konto
bankowe Rady.
2. Zjazd Członków ustalając wysokość składek członkowskich uwzględnia możliwości
finansowe obu Izb.
3. Wysokość planowanej łącznej kwoty składek członkowskich jest jednakowa dla Izby
Pierwszej i Izby Drugiej. Wysokość składki członkowskiej przypadającej na jedną
organizację

jest

ilorazem

planowanej

łącznej

kwoty

składek

członkowskiej

przypadających na daną Izbę i ilości organizacji w Izbie.
4. Składka członkowska członka stowarzyszonego i wspierającego wynosi 50% składki
opłacanej przez członka Izby Drugiej.
5. Zarząd powiadamia członków zwyczajnych, stowarzyszonych i wspierających o
wysokości składek członkowskich na rok następny nie później niż do 30 września roku
poprzedzającego.
6. Członek Rady przyjęty w trakcie roku kalendarzowego opłaca składkę członkowską w
pełnej wysokości w ciągu 60 dni od uzyskania statusu członka.
§ 30
1. W terminie 90 dni od końca roku kalendarzowego, Zarząd sporządza sprawozdanie
finansowe i przedstawia je Komisji Rewizyjnej, która w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od otrzymania sprawozdania może zgłosić Zarządowi uwagi do sprawozdania lub
zażądać jego uzupełnienia.
2. Każdy członek zwyczajny Rady ma prawo na własny koszt i przez swoich przedstawicieli,
w tym wewnętrznych i zewnętrznych rewidentów, w rozsądnym czasie badać i
kontrolować wszystkie księgi, dokumenty i konta Rady.

Odznaczenie
§30¹
1. Rada za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy na rzecz młodzieży i tworzenia polityki na
rzecz młodzieży przyznaje osobom fizycznym lub prawnym odznaczenia.
2. Regulamin przyznawania odznaczeń przyjmuje Zjazd Członków w formie uchwały.
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Rozwiązanie Rady
§ 31
1. W uchwale o rozwiązaniu Rady określa się termin rozpoczęcia likwidacji oraz
likwidatorów.
2. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji przeznacza się na cele społecznie użyteczne
zbieżne z celami Rady, wskazane w uchwale Zjazdu Członków o jej rozwiązaniu.
Przepisy końcowe
§ 32
1. Członkowie - założyciele z chwilą wpisania Rady do Krajowego Rejestru Sądowego
zyskują status członków zwyczajnych.
2. Organizacje, które uczestniczyły w pracach grupy inicjatywnej powstałej w dniu 29 maja
2010 i w dniu 15 czerwca 2012 r. wyraziły w formie pisemnej chęć przystąpienia do
Rady, Zarząd przyjmie w ciągu pierwszej kadencji nadając im status członka
zwyczajnego po przedstawieniu przez nich deklaracji członkowskiej.
3. Uchwałę Zarządu w sprawie

przyjęcia członków zwyczajnych potwierdza Zjazd

Członków.
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