Statut
Stowarzyszenia Sympatyków Kolejnictwa
„Kolejowe Podlasie”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa „Kolejowe
Podlasie”,

zwane

w dalszej

części

statutu

Stowarzyszeniem

jest organizacją

zarejestrowaną i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Kolejowe Podlasie” lub
„Kolejowe Podlasie”.

§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem jego członków.

§3
Stowarzyszenie prowadzi działalność z założeniem nie osiągania zysku.

§4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą miasto
Białystok.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.

§5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz odznak organizacyjnych według
zatwierdzonego wzoru na ogólnych zasadach prawnych.

§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji związków i innych podmiotów.

§7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać
określone zadania innym podmiotom.

§8
Stowarzyszenie

może

prowadzić

działalność

gospodarczą

po

zarejestrowaniu

wg

obowiązujących przepisów.

§9
Uchwały wszystkich władz podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile inne
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 10
1.

Celem działalności stowarzyszenia jest:
a) integracja społeczności sympatyków kolejnictwa;
b) prowadzenie działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska;
c) działalność na rzecz poprawy funkcjonowania transportu szynowego i zatrzymania
jego degradacji;
d) reaktywacja nieczynnych linii kolejowych oraz rewitalizacja i ochrona zagrożonych
likwidacją linii kolejowych;
e) podnoszenie atrakcyjności gospodarczej i turystyczno-krajoznawczej regionu;
f) działalność naukowa i naukowo – techniczna w zakresie ochrony i rewitalizacji
materialnych i niematerialnych zabytków kolejnictwa w tym militarnych związanych z

kolejnictwem oraz gromadzenie pamiątek, eksponatów lub innych materiałów
(zarówno pisemnych, jak i multimedialnych);
g) popularyzacja wiedzy o kolei wśród społeczeństwa;
h) promowanie kolei, jako ekologicznego środka transportu;
i) rozwój i utrzymanie infrastruktury kolejowej;
j) podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia;
k) działalność na rzecz transportu publicznego;
l) prowadzenie pasażerskiego, towarowego i roboczego ruchu pociągów lub innych
pojazdów szynowych.

§ 11
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę z przedsiębiorcami kolejowymi, organizatorami przewozów kolejowych,
kolejami użytku publicznego i niepublicznego;
b) współpracę z przedsiębiorstwami budowy, modernizacji taboru i urządzeń
kolejowych;
c) współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, jednostkami
samorządu

terytorialnego,

organizacjami

pozarządowymi,

inicjatywami

obywatelskimi, grupami społecznymi, osobami fizycznymi i prawnymi, placówkami
muzealnymi,

ekspozycyjnymi, badawczymi, naukowymi i edukacyjnymi, w tym

szkołami oraz innymi instytucjami których działalność zbieżna jest z celami
stowarzyszenia;
d) współpracę z biurami architektonicznymi, projektowym i planowania przestrzennego;
e) gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych;
f) współpracę z mediami w zakresie realizacji celów statutowych;
g) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących polityki transportowej;
h) inicjowanie, prowadzenie i popieranie prac badawczych w dziedzinie ochrony
zabytków;
i) organizacje (w tym także współuczestnictwo) galerii, wystaw, pokazów, imprez,
szkoleń, wykładów, warsztatów, seminariów, odczytów, konferencji, zjazdów, narad,
posiedzeń, konkursów związanych z tematyką kolejową;

j) działalność wydawniczą;
k) uprawianie turystyki drezynowej i organizacja przejazdów drezynami;
l) wspieranie i działalność w zakresie modelarstwa kolejowego;
m) wspieranie i działalność w zakresie fotografii kolejowej;
n) prowadzenie

działalności

kulturalnej,

krajoznawczej

oraz

edukacyjno

–

wychowawczej dzieci, młodzieży i dorosłych;
o) Prowadzenie działalności muzealniczej i ekspozycyjnej, w tym opieka nad obiektami
zabytkowymi oraz gromadzenie zabytkowego taboru i sprzętu kolejowego oraz
innego, w tym materiałów, wyrażających konieczność ich ochrony;
p) inne działania, zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia, inspirowane przez
Walne Zebranie Członków oraz Zarząd.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 12
1.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) honorowych;
c) wspierających.

2.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna
niezależnie od obywatelstwa, miejsca zamieszkania i wieku, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie oraz odbędzie pozytywnie okres kandydacki;
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

2.1

W przypadku osoby w wieku poniżej 18 lat wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

2.2

Członek w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa wyborczego.

3

Warunkiem uzyskania członkowstwa zwyczajnego jest akceptacja postanowień
Statutu Stowarzyszenia oraz Uchwał.

4

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój stowarzyszenia.

5

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje
chęć wspierania działalności Stowarzyszenia poprzez złożenie deklaracji członka
wspierającego, w której określi rodzaj i sposób świadczonej pomocy.

5.1

Członek wspierający nie ma obowiązku wpłacania składek członkowskich.

6.1 Okres kandydacki trwa 9 miesięcy.
6.2 W przypadku negatywnego zaliczenia okresu kandydackiego może on zostać wyznaczony
ponownie przez Zarząd.
6.3 Od decyzji Zarządu kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 13
1 Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
2 Decyzję o przyznaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu.
3 Decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
4 Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.

§ 14
1.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu;
b) uchwały Zarządu wykluczającej ze Stowarzyszenia z powodu działania na szkodę
Stowarzyszenia, naruszenia statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia lub zasad
współżycia społecznego;
c) uchwały Zarządu wykluczającej ze Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą
składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy;
d) śmierci członka;
e) pozbawienia praw publicznych.

2.

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu;

b) uchwały Zarządu skreślającej z listy członków wspierających z powodu działania na
szkodę Stowarzyszenia, naruszenia statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia lub
zasad współżycia społecznego;
c) uchwały Zarządu skreślającej z listy członków wspierających z powodu nie
wywiązywania się z podjętych zobowiązań;
d) uchwały Zarządu skreślającej z listy członków wspierających po upływie 2 miesięcy
od ustania pomocy;
e) utraty osobowości prawnej członka.
3.

Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu Zarząd umożliwia złożenie członkowi
wyjaśnień na piśmie lub osobiście na Zebraniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd
niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

4.

Od Uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

5.

Członkostwo honorowe ustaje na wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu;
b) uchwały Walnego Zebrania Członków wykluczającej ze Stowarzyszenia z powodu
działania na szkodę Stowarzyszenia, naruszenia statutu, uchwał i decyzji władz
Stowarzyszenia lub zasad współżycia społecznego;
c) śmierci członka.

6.

Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu Walne Zebranie Członków umożliwia
złożenie członkowi wyjaśnień na piśmie lub osobiście na Walnym Zebraniu Członków.

§ 15
1.

Członek zwyczajny ma prawo:
a) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia;
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
d) brać

udział

w

imprezach

organizowanych

i

współorganizowanych

przez

Stowarzyszenie na zasadach określonych przez Zarząd;
e) uczestniczyć

w

wydarzeniach

i

działaniach

na

Stowarzyszenie na zasadach określonych przez Zarząd.

które

zostało

zaproszone

2.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.

3.

Członek wspierający ma prawo:
a) uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia;
b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
c) brać

udział

w

imprezach

organizowanych

i

współorganizowanych

przez

Stowarzyszenie na zasadach określonych przez Zarząd;
d) uczestniczyć

w

wydarzeniach

i

działaniach

na

które

zostało

zaproszone

Stowarzyszenie na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 16
1.

Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) stosowania się do postanowień statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia;
b) w miarę swoich możliwości uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek członkowskich;
d) godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię;
e) wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu.

2.

Członek wspierający ma obowiązek:
a) stosowania się do postanowień Statutu, Uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia;
b) wspierania działań Stowarzyszenia zgodnie ze złożoną deklaracją;
c) godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;

b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.

§ 18
Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 19
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 20
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 21
1.

Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku.

2.

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w
terminie nieprzekraczającym miesiąca od dnia otrzymania wniosku przez Zarząd.

3.

Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek
obrad, który Zarząd zobowiązany jest uwzględnić. Proponowany porządek obrad Zarząd
może rozszerzyć o inne punkty.

§ 22
Zarząd ma obowiązek powiadomienia wszystkich członków o czasie, miejscu i
proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków najpóźniej na 7 dni przed jego
terminem. Powiadomienie może nastąpić w formie elektronicznej.

§ 23
Kworum Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie stanowi połowa członków
uprawnionych do głosowania a w drugim terminie, który może zostać wyznaczony najpóźniej
w ciągu 14 dni od pierwszego zebrania, Walne Zebranie Członków może obradować bez
względu na liczbę uczestników.

§ 24
1. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi Przewodniczący wybrany w głosowaniu
jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów.
2. Do czasu wybrania Prezydium obradom przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku
jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, a w dalszej kolejności Sekretarz, a w przypadku
jego nieobecności najstarszy wiekiem obecny członek.

§ 25
1.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie Statutu i ewentualnych zmian w Statucie;
b) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz okresu ich obowiązywania;
c) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
d) wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia;
e) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
f) dokonywanie oceny działalności Stowarzyszenia i jego władz;
g) rozpatrywanie odwołań w przypadkach przewidzianych przez Statut;
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego
majątku;
i) rozpatrywanie innych spraw niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz;

§ 26
1.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) członkowie zwyczajni i honorowi z prawem głosowania;
b) członkowie wspierający z głosem doradczym.

§ 27
1.

Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd wybrany przez Walne Zebranie
w głosowaniu tajnym większością głosów.

2.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

3.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób:
a) Prezesa;
b) Wiceprezesa;
c) Sekretarza.

4.

Zebrania Zarządu zwołuje dwóch członków Zarządu.

5.

Zebrania odbywają się w miarę potrzeb.

6.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 28
1.

Do kompetencji Zarządu należy:
a) bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
b) godne reprezentowanie Stowarzyszenia w życiu publicznym oraz dbanie o jego dobre
imię;
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
d) podejmowanie decyzji w przedmiocie nabycia i utraty członkostwa zwyczajnego i
wspierającego;
e) ustalanie terminów płatności składek członkowskich;
f) podejmowanie

uchwał

o

nabywaniu,

zbywaniu

lub

obciążaniu

majątku

Stowarzyszenia;
g) określanie wewnętrznych zasad działania Stowarzyszenia;
h) powoływanie i rozwiązywanie innych stałych lub doraźnych organów Stowarzyszenia
niebędących organami władz;
i) podejmowanie decyzji w przedmiocie członkostwa Stowarzyszenia w innych
organizacjach krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych;
j) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
k) sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia;
l) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności
Stowarzyszenia;

m) stanie na straży przestrzegania zasad współżycia społecznego Członków, którego
celem jest zapobieganie ewentualnym konfliktom w Stowarzyszeniu.

§ 29
1.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu;
b) zakończenia kadencji Zarządu;
c) rezygnacji z pełnionej funkcji;
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków;
e) śmierci członka Zarządu;
f) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

2.

W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, Zarząd
ma prawo uzupełnić jego skład drogą kooptacji spośród członków Stowarzyszenia jednak
nie więcej niż 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru, w ciągu miesiąca od
zmniejszenia składu. W pozostałych przypadkach uzupełnienia jego składu musi dokonać
Walne Zebranie w ciągu miesiąca od zwolnienia miejsca w Zarządzie.

3.

W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu określonych w ust 1 pkt. b - d
pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne
Zebranie Członków postanowi inaczej.

§ 30
1.

Komisja Rewizyjna liczy 3 członków:
a) Rewident
b) Zastępca Rewidenta
c) członek

2.

Członków Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Walnego Zebrania na 4-2 letnią
kadencję.

3.

Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym.

4.

Na pierwszym zebraniu, które odbywa się natychmiast po wyborze, Komisja
Rewizyjna wybiera z swego składu Rewidenta i Zastępca Rewidenta, a o decyzji
powiadamia Walne Zebranie Członków.

5.

Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

6.

Uchwały Komisji zapadają większością głosów.

7.

Członkostwo w Komisji ustaje z przyczyn takich samych jak w Zarządzie.

§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.
2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Rewident

lub w jego zastępstwie Zastępca

Rewidenta.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia;

§ 32
1.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu i Stowarzyszenia;
b) opiniowanie rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia opracowanych przez Zarząd;
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
f) prowadzenie kontroli z opłacania składek członkowskich;
g) uczestnictwo z głosem doradczym na posiedzeniach Zarządu.

§ 33
1. W razie, gdy skład Komisji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, Komisja ma
prawo uzupełnić jego skład drogą kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, jednak
nie więcej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru w ciągu miesiąca od zmniejszenia
składu. W pozostałych przypadkach uzupełnienia jego składu musi dokonać Walne
Zebranie w ciągu trzech miesięcy od zwolnienia miejsca w Komisji.

2. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej określonych w § 29
ust. 1 pkt. b - d pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce,
chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

ROZDZIAŁ V
Reprezentacja Stowarzyszenia
§ 34
1. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych do kwoty 500 zł wymagany jest
podpis dowolnego członka Zarządu. Do oświadczeń woli majątkowej powyżej 500 zł
wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub
sądowych oraz procedurach planistycznych, uprawniony jest dowolny członek Zarządu
lub inna osoba pisemnie upoważniona przez Zarząd w zakresie i okresie określonym
w upoważnieniu.
3. Wszelkie pisma i dokumenty inne niż o których mowa w pkt. 1; Stowarzyszenia
wychodzące na zewnątrz

podpisuje dowolny członek Zarządu lub dowolna osoba

upoważniona przez Zarząd na piśmie w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.
4. Zasady korespondencji w formie elektronicznej określa Zarząd w drodze stosownej
uchwały.

ROZDZIAŁ VI
Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§ 35
1.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich;
b) z darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek, grantów i środków ofiarności
publicznej;
c) z wpływów z działalności statutowej;
d) z odsetek bankowych;
e) z pożytków z majątku;

f) z innych dochodów.

§ 36
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 37
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.

§ 38
Uchwałą Zarządu Członek Stowarzyszenia może zostać zwolniony z opłacania składek
członkowskich na czas określony lub nieokreślony.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe, rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 39
1. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem;
b) przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków władz, pracowników oraz
osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
c) dokonywać zakupów towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie, członkowie władz, pracownicy oraz osoby im bliskie.

§ 40
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.

§ 41
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 42
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa o
stowarzyszeniach.

Białystok, dnia 30 marca 2015r.
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