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Tekst jednolity statutu 

Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej 

w Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Rozdział 1 

Nazwa, teren działania, symbole i siedziba Związku 

 

§ 1 

Stowarzyszenie, zwane dalej Związkiem, nosi nazwę:  

a) w języku polskim: Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

b) w języku niemieckim: Bund der Jugend der Deutschen Minderheit in der Republik Polen  

i posiada osobowość prawną. 

 

§ 1a 

Symbolem Związku jest piktogram przedstawiający trzy schematyczne postacie ludzkie  

z wyciągniętymi ku górze ramionami w kolorach czarnym, czerwonym i złotym, znajdujące 

się ponad napisem BJDM (wzór w załączniku nr 1).  

 

§ 2 

Siedzibą Związku jest miasto Opole. 

 

§ 3 

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 4 

Związek ma prawo tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych: 

a) regionów, 

b) kół, które mogą nabyć osobowość prawną. 

  

 

Rozdział 2 

Cele Związku i sposoby ich realizacji. 

 

§ 5 

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej stawia sobie 

następujące cele: 

1. Pielęgnacja i popularyzacja języka niemieckiego, dorobku kulturalnego, sztuki 

oraz tradycji narodu niemieckiego. 

2. Budowanie, rozszerzenie, umacnianie i wspieranie przyjaznych stosunków młodzieży 

niemieckiej z innymi grupami społecznymi. 

3. Promocja i wspieranie kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych członków 

Związku. 

4. Reprezentowanie na forum publicznym interesów młodzieży pochodzenia niemieckiego, 

a w szczególności członków Związku. 

5. Włączanie się do międzynarodowej wymiany młodzieżowej i studenckiej. 

6. Zaspokajanie potrzeb młodzieży pochodzenia niemieckiego. 

7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
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8. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

9. Działalność charytatywna. 

10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

11. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

12. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

14. Promocja nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

15. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo. 

16. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działań wspomagających rozwój demokracji. 

18. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami z szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. 

19. Promocja i organizacja wolontariatu. 

 

§ 6 

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej realizuje swoje 

cele w szczególności poprzez działania w zakresie: 

1. Organizowania i prowadzenia ośrodków popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej, 

a w szczególności bibliotek, ośrodków kultury, klubów, świetlic, oraz nauczanie języka 

niemieckiego. 

2. Popierania ruchu oświatowego, artystycznego, kulturalnego i sportowego ludności 

niemieckiej. 

3. Organizowanie publicznych imprez, wydarzeń sportowych, wystaw, odczytów, spotkań 

z osobistościami życia artystycznego, kulturalnego, naukowego, politycznego 

i społecznego, gospodarczego i religijnego. 

4. Podejmowanie działań na rzecz utrzymania, konserwacji, odbudowy i publicznego 

udostępniania pamiątek kultury niemieckiej w Polsce. 

5. Udział w nawiązywaniu i realizowaniu współpracy partnerskiej, szczególnie między 

młodzieżą polską, a niemiecką. 

6. Współpraca z niemieckojęzycznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi 

i konsulatami oraz innymi instytucjami i organizacjami. 

7. Uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji programów międzynarodowej wymiany 

młodzieżowej, kulturalnej oraz naukowej, a także aktywny udział w pracy 

międzypaństwowych organizacji młodzieżowych i studenckich oraz międzynarodowych 

programach wymiany młodzieżowej. 

8. Wspieranie polskich władz oświatowych w nauczaniu języka niemieckiego i kultury 

niemieckiej. 

9. Współpraca z polskimi władzami oraz organizacjami w zakresie statutowej działalności 

Związku. 

10. Prowadzenie działalności wydawniczej. 

11. Organizacja systemu stypendiów, szkoleń, praktyk oraz kursów w celu kształcenia  

i podnoszenia kwalifikacji członków Związku. 

12. Pośrednictwo i pomoc członkom Związku w uzyskiwaniu możliwości nauki  

i podnoszenia kwalifikacji w kraju i za granicą. 

13. Prowadzenia działalności gospodarczej. 

14. Rozpowszechnianie idei wolontariatu, poprzez zaangażowanie wolontariuszy 

w realizację statutowych celów Związku. 
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15. Edukacja na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

 

 

Rozdział 3 

Nabycie i utrata członkostwa. Prawa i obowiązki członków. 

 

§ 7 

Członkiem Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej może 

być każda osoba fizyczna (obywatel polski, cudzoziemiec, bezpaństwowiec) narodowości 

niemieckiej w wieku od 14 do 99 lat. 

a) Członek Junior od 14 do 16 lat, w wieku 16 lat automatycznie staje się członkiem 

zwyczajnym. 

b) Członek Zwyczajny od 16 do 35 lat. 

c) Członek Senior w wieku 35 lat automatycznie staje się członkiem Seniorem. 

 

§ 8 

1. Członkiem wspierającym Związku może być każda osoba fizyczna i prawna, niezależnie 

od miejsca zamieszkania lub siedziby, która popiera statutowe cele Związku. 

 

§ 9 

Zarząd Krajowy Związku może nadać Członkostwo Honorowe każdej osobie fizycznej, 

która posiada szczególne zasługi dla Związku. 

 

§ 10 

1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Koła po uprzednim złożeniu przez 

ubiegającego się pisemnej deklaracji. 

2. Członkowie-Założyciele Związku stają się po jego zarejestrowaniu automatycznie 

członkami zwyczajnymi. 

 

§ 11 

Odwołanie od decyzji odmownej rozpatruje Zarząd Krajowy Związku. 

 

§ 12 

Członek Zwyczajny Związku ma prawo: 

1. Wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku. 

2. Uczestniczyć w organizowanych przez Związek imprezach. 

3. Korzystać z urządzeń i środków Związku na zasadach ustalonych przez jego organy. 

 

§ 13 

Członek wspierający Związku, członek Junior (wg odrębnych przepisów prawnych RP) 

oraz członek Senior posiada wszelkie prawa wymienione w § 12 z wyjątkiem praw 

wymienionych w punkcie 1. 

 

§ 14 

Członek Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej 

jest obowiązany: 

1. Brać czynny udział w pracach Związku. 

2. Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, jak również uchwał, zarządzeń i innych 

wewnętrznych rozstrzygnięć organów Związku. 

3. Opłacać regularnie składki członkowskie. 
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§ 15 

Utrata członkostwa Związku następuje w wyniku: 

1. Rozwiązania Związku. 

2. Śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej.  

3. Wystąpienia członka ze Związku. 

4. Wykluczenia członka ze Związku z powodu rażącego naruszenia Statutu, uchwał, 

zarządzeń lub innych postanowień organów Związku, bądź działania na jego szkodę. 

 

§ 16 

Decyzję w sprawie wykluczenia członka podejmuje Zarząd Krajowy Związku na wniosek 

Zarządu Koła lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Zarządu Koła. Odwołanie 

w sprawie wykluczenia przyjmuje Rada Delegatów Związku. 

  

 

Rozdział 4 

Struktura organizacyjna i władze Związku. 

 

§ 17 

1. Władzami Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej są: 

a) Rada Delegatów Związku, 

b) Zarząd Krajowy Związku, 

c) Komisja Rewizyjna Związku. 

 

§ 18 

1. Delegaci do Rady Delegatów Związku wybierani są na Spotkaniu Wyborczym członków 

Zarządów Kół danego Regionu, zwoływanym przez Zarząd Krajowy Związku, w liczbie 

określonej w ust. 3, najpóźniej na miesiąc przed spotkaniem Rady Delegatów Związku.  

2. Delegaci do Rady Delegatów Związku wybierani są na okres 2 lat. 

3. W skład Rady Delegatów Związku wchodzi 18 osób z poszczególnych Regionów: 

 a) Region Opolski – 5 osób; 

 b) Region Śląski – 5 osób; 

 c) Region Zachodni – 4 osoby; 

 d) Region Północny – 4 osoby. 

Dokładny podział określa § 27. 

4. Delegaci są wybierani zgodnie z § 47. 

 

§ 19 

1. Najwyższą władzą Związku jest Rada Delegatów Związku, zwana dalej Radą Delegatów. 

2. W posiedzeniach Rady Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani 

zgodnie z § 18, a z głosem doradczym goście zaproszeni przez Zarząd Krajowy Związku. 

3. Posiedzeniu Rady Delegatów przewodniczy wybrana przez nią każdorazowo 

przewodniczący zebrania. 

4. Posiedzenie Rady Delegatów może mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny. 

5. Posiedzenie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Krajowy Związku przynajmniej raz 

na rok lata, nie później niż w okresie jednego miesiąca po upływie kadencji organów 

Związku. 

6. Posiedzenie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Krajowy Związku z własnej 

inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Związku lub na złożone na piśmie żądanie co 
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najmniej 1 /2 ogólnej liczby delegatów w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty 

złożenia żądania. 

 

§ 20 

Do zadań Rady Delegatów należy: 

1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego Związku, Komisji Rewizyjnej Związku 

oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu Związku. 

2. Imienny wybór najmniej 5, a najwięcej 9 członków Zarządu Krajowego Związku, w tym 

Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących, Skarbnika i Sekretarza 

oraz pozostałych członków Zarządu Krajowego Związku. Wybór następuje zgodnie 

z §47.  

3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Związku. 

4. Powoływanie regionów i określenie ich terenu działania. 

5. Wprowadzenie zmian do Statutu Związku. 

6. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 

7. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Związku. 

 

§ 21 

1. Organem kierującym Związku między posiedzeniami Rady Delegatów jest Zarząd 

Krajowy Związku, zwany dalej Zarządem Krajowym. W skład Zarządu Krajowego 

wchodzi od 5 do 9 członków, wybieranych przez Radę Delegatów.  Kadencja Zarządu 

Krajowego trwa 2 lata. Członkowie Zarządu Krajowego pełnią obowiązki do przejęcia 

funkcji przez nowy Zarząd Krajowy. 

2. Zarząd Krajowy jest właściwy we wszystkich sprawach niezastrzeżonych statutowo dla 

innych organów Związku, a w szczególności: 

a) (skreślony) 

b) kieruje działalnością Związku i zabezpiecza realizacje jego celów na podstawie ustaleń 

Statutu oraz decyzji Rady Delegatów; 

c) opracowuje okresowe plany działalności Związku i czuwa nad ich wykonaniem; 

d) zarządza majątkiem i funduszami Związku; 

e) podejmuje uchwały o przystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych; 

f) powołuje komisje problemowe i rzecznika prasowego Związku, ustala ich zakres 

działania i sprawuje nadzór nad ich działalnością; 

g) zwołuje zebrania Rady Delegatów; 

h) odwołuje ze swego składu członków nie wywiązujących się ze swoich obowiązków oraz 

powołuje na ich miejsce innych członków Związku. Zmiany dokonane w tym trybie nie 

mogą przekraczać 1/3 liczby członków organu. Tryb ten nie dotyczy odwołania 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, do czego potrzebna jest uchwała Rady 

Delegatów podjęta większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków; 

i) rozpatruje odwołania w sprawach spornych między organami i członkami Związku; 

j) ustala budżet Związku, odpowiada za prawidłową jego realizację i sprawozdawczość; 

k) ustala przynależność terytorialną Kół powstałych poza terenem działalności istniejących 

Regionów, przy czym decyzja Zarządu Krajowego w tej sprawie wymaga zatwierdzenia 

na najbliższym posiedzeniu Rady Delegatów; 

l) nadzoruje i ocenia działalność statutową Kół. W przypadku stwierdzenia niezgodności 

działań Kół z obowiązującym Statutem Związku lub rażących nieprawidłowości w 

działalności Kół jest uprawniony do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia wszystkich 

Zarządów Kół danego Regionu. 

m) jest właściwy we wszystkich sprawach organizacyjnych. 
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3. Zarząd Krajowy może powołać osobę pełniącą funkcję Koordynatora Regionalnego 

Związku, zwanego dalej Koordynatorem Regionalnym, w danej części Regionu, w 

zależności od potrzeb członków, po skonsultowaniu z Kołami. Koordynator Regionalny 

jest reprezentantem i łącznikiem Zarządu Krajowego z Kołami. Zarząd Krajowy określa 

zadania Koordynatora Regionalnego zawarte w Regulaminie (zał. nr 2). 

 

 

§ 22 

Przewodniczący Związku, zwany dalej Przewodniczącym: 

a) przewodniczy Zarządowi Krajowemu; 

b) kieruje pracą Zarządu Krajowego; 

c) reprezentuje Związek na zewnątrz; 

d) kieruje realizacją bieżących spraw Związku; 

e) w sprawach niecierpiących zwłoki może podejmować czynności pozostające 

w kompetencji Zarządu Krajowego; czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu Krajowego; 

f) posiada uprawnienia zwierzchnika w stosunku do pracowników etatowych oraz innych 

jednostek organizacyjnych Związku. 

 

§ 23 

W wypadku przejściowych w wykonywaniu obowiązków i uprawnień przewidzianych 

w niniejszym Statucie przez Przewodniczącego funkcję tę przejmuje jeden 

z Wiceprzewodniczących, wyznaczony przez Zarząd Krajowy. 

 

§ 23a 

Zarząd Krajowy może powołać rzecznika prasowego Związku. 

1. Funkcją rzecznika prasowego Związku jest reprezentowanie stanowiska Zarządu 

Krajowego na zewnątrz Związku. 

2. Rzecznik prasowy Związku pracuje w ścisłym porozumieniu z Zarządem Krajowym.   

 

 

§ 24 

W skład Komisji Rewizyjnej Związku, zwanej dalej Komisją Rewizyjną, wchodzi od 3 do 5 

osób. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Delegatów większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 

 

§ 24a 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

2. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości służbowej, 

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 

§ 25 



 7 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) dokonanie ze swego składu wyboru Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza 

Komisji; 

b) skontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej i finansowej oraz stanu 

majątkowego Związku; 

c) składanie sprawozdań z kontroli na posiedzeniu Rady Delegatów oraz wraz 

ze sformułowaniem stosownych wniosków; 

d) nadzorowanie działalności i ustalenie wytycznych dla prac Komisji Rewizyjnych Kół. 

 

§ 26 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Krajowego 

z głosem doradczym. 

 

§ 27 

1. Teren działalności Związku jest podzielony na Regiony: śląski, opolski, zachodni, 

północny: 

a) w skład regionu północnego wchodzą województwa: łódzkie, pomorskie, kujawsko-

pomorskie, warmińsko-mazurskie; 

b) w skład regionu zachodniego wchodzą województwa: dolnośląskie, lubuskie, 

wielkopolskie, zachodniopomorskie; 

c) w skład regionu opolskiego wchodzą województwa: opolskie; 

d) w skład regionu śląskiego wchodzą województwa: śląskie. 

2. Organem kierującym Regionami jest Zarząd Krajowy.  

 

§ 28 - § 35 skreślony 

 

§ 36 

Jako podstawowe terenowe jednostki organizacyjne Związku tworzy się Koła Związku, 

zwane dalej Kołami. 

 

§ 37 

Koła zakładane są przez co najmniej 3 członków za zgodą Zarządu Krajowego. 

 

§ 38 

Władzami w Kole są: 

a) Zebranie Koła, 

b) Zarząd Koła, 

c) Komisja Rewizyjna Koła. 

 

§ 39 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze i zebranie robocze Koła mogą mieć charakter zwyczajny 

i nadzwyczajny. 

 

§ 40 

Zwyczajne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła: 

1. Sprawozdawczo-wyborcze nie później niż w okresie jednego miesiąca od upływu 

kadencji władz Koła. 

2. Robocze nie rzadziej niż dwa razy roku, po jednym zebraniu w każdym półroczu. 

 

§ 41 
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1. Nadzwyczajne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła: 

a) na pisemne żądanie połowy członków Koła, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Koła, 

c) z własnej inicjatywy, 

w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia żądania. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nadzwyczajne Zebranie Koła zwołuje Zarząd 

Krajowy. 

 

§ 42 

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Koła: 

1. Rozpatruje sprawozdania Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła oraz udziela 

absolutorium ustępującym władzom Koła; 

2. Ustala główne kierunki pracy Koła oraz środki ich realizacji; 

3. Wybiera Zarząd Koła w składzie 2-5 osób i Komisję Rewizyjną Koła w składzie 3 osób 

na okres 2 lat z zastrzeżeniem par. 45 ust.4. Wybór następuje zgodnie z § 47.  

 

 

§ 43 

Zebranie robocze Koła: 

1. Uchwala okresowe plany działalności Koła oraz środki i sposoby ich realizacji; 

2. Odwołuje ze składu Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła członków nie 

wywiązujących się ze swoich obowiązków i wybiera na ich miejsce innych, przy czym 

zmiany te nie mogą przekraczać 1/3 liczby członków organu; 

3. Wysłuchuje informacji o pracy Zarządu Koła; 

4. Dokonuje wyborów uzupełniających. 

 

§ 44 

1. Zarząd Koła jest właściwy we wszystkich sprawach niezastrzeżonych statutowo na rzecz 

innych władz Koła, w szczególności: 

a) wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę, którzy przejmują obowiązki 

sekretarza i skarbnika; gdy liczba członków Koła przekracza 8 wybierani są 

przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i skarbnika; 

b) kieruje działalnością Koła zgodnie ze statutem oraz przyjętym przez Zebranie Koła 

planem pracy; 

c) zwołuje Zebrania Koła oraz przedkłada im sprawozdania ze swej działalności; 

d) sprawuje nadzór nad działalnością klubów, świetlic, zespołów artystycznych, sportowych 

oraz innymi formami aktywności Związku na terenie działania Koła; 

e) sprawuje pieczę nad majątkiem Koła oraz prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową w 

ramach przyznanych środków; 

f) składa bezpośrednio Zarządowi Krajowemu bądź też Koordynatorowi Regionalnemu 

sprawozdania półroczne oraz sprawozdanie z działalności sporządzone na wniosek 

Zarządu Krajowego; 

g) rozpatruje sprawy sporne miedzy członkami Koła. 

2. Przewodniczący Zarządu Koła:  

a) organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Koła; 

b) w sprawie nie cierpiących zwłoki podejmuje czynności należące do Zarządu Koła, 

wymagają one zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Krajowego. 

 

§ 45 
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1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z przewodniczącego komisji oraz dwóch członków. 

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Koła należy: 

a) dokonanie wyboru przewodniczącego Komisji; 

b) kontrola działalności statutowej i finansowej oraz stanu majątkowego Koła; 

c) składanie sprawozdań, informacji i wniosków na zebraniach Koła; 

d) występowanie w miarę potrzeby, w szczególności w razie niewłaściwej działalności Koła, 

z żądaniem zwołania jego nadzwyczajnego zebrania. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu 

Koła z głosem doradczym. 

4. Jeżeli liczba członków Koła nie przekracza 8 członków, Komisja Rewizyjna Związku 

przejmuje zadania Komisji Rewizyjnej Koła. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą być członkami organu zarządzającego 

Związku. 

 

§ 46 

Koła Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP powinny uczestniczyć w pracach 

właściwych jednostek terenowych stowarzyszeń zrzeszonych w  Związku Niemieckich 

Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. 

 

§ 47 

1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, głosowania odbywają się w sposób 

następujący: 

a) głosowania na zebraniach ogólnych są jawne (zebranie może postanowić o tajności 

głosowań), rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/ 2 

uprawnionych, a w drugim terminie większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych 

do głosowania; 

b) decyzje Rady Delegatów zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej: 

1/2 członków organu, z wyjątkiem decyzji o zmianie statutu i rozwiązaniu Związku, 

do których wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności 2/3 uprawnionych; 

c) decyzje Zarządu Krajowego oraz Zarządów Kół zapadają zwykłą większością głosów, 

w razie ich równości decyduje głos Przewodniczącego; 

d) głosowania wyborcze przeprowadza się aż do uzyskania wymaganej większości, 

od trzeciego głosowania włącznie wyłącza się możliwość wstrzymania od głosu. 

2.   Kadencja organów Związku wynosi 2 lata. 

 

§ 47a 

Osoby zajmujące z Związku stanowiska funkcyjne nie powinny łączyć funkcji w strukturach 

Związku.  

 

 

Rozdział 5 

Reprezentowanie Związku i Regionów. Zaciąganie zobowiązań majątkowych. 

 

§ 48 

Związek reprezentowany jest na zewnątrz przez Przewodniczącego, a w zastępstwie przez 

innego upoważnionego przez Zarząd Krajowy członka Związku - z zachowaniem przepisów 

§23. 

 

§ 49 
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1. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem, a także innych 

sprawach statutowych, składają dwaj członkowie Zarządu Krajowego (jednym z nich 

powinien być Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący) lub jeden członek Zarządu 

Krajowego i osoba przez Zarząd upoważniona (pełnomocnik). 

2. Zarząd Krajowy może udzielać Przewodniczącemu upoważnienia do składania 

jednoosobowych oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

Związku.  

 

§ 50 

Regiony reprezentowane są przez Delegatów wchodzących w skład Rady Delegatów. 

 

§ 51  (skreślony) 

 

 

Rozdział 6 

Majątek Związku. 

 

§ 52 

1.  Środki finansowe Związku pochodzą ze: 

1)  Składek członkowskich; 

2) Darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Związku oraz z ofiarności 

publicznej, sponsoringu; 

3)  Dotacji właściwych organów administracji publicznej; 

4) Dotacji z prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami działalności 

gospodarczej. 

oraz wszelkich form wsparcia finansowego dozwolonego prawem. 

2.  Związek może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych. Cały dochód z takiej działalności przeznaczony jest na działalność 

statutową.  

3. Dodatni wynik finansowy netto  poprzedzającego roku obrotowego przekazywany 

jest na zwiększenie funduszu statutowego. 

4. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego 

w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych według zasad określonych 

w przepisach prawa. 

 

§ 52a 

Zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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 ich majątku na rzecz ich członków, członków organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie 

lub na preferencyjnych warunkach, 
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3. wykorzystywania 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 z celu statutowego, 

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe. 

 

Rozdział 7 

Przepisy końcowe. 

 

§ 53 

1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających 

ruchy i organizacje młodzieżowe, studenckich organizacji wymiany naukowej 

i kulturalnej, jak również organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. 

2. Uchwałę o przystąpieniu podejmuje Zarząd Krajowy.  

 

§ 54 (skreślony) 

 

§ 55 

1. Zmiany Statutu i rozwiązywania Związku dokonuje się uchwałą Rady Delegatów podjętą 

większością 2/3 głosów w obecności min. 2/3 członków. 

2.  Uchwała o rozwiązaniu określa cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Związku. 

 

 

 

 


