STATUT STOWARZYSZENIA ENSO
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
1.
2.

Artykuł 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę „ENSO”; w dalszej części statutu nazywane jest
Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie prawa o
stowarzyszeniach, niniejszego statutu oraz wewnętrznych regulaminów oraz uchwał
władz Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
Artykuł 2.
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem Szczecina i województwa zachodniopomorskiego oraz w granicach
dopuszczonych prawem także poza tym obszarem.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Mierzyn k. Szczecina.

1.
2.

Artykuł 3.
Stowarzyszenie używa pieczęci z nazwą i adresem siedziby Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może posługiwać się charakterystycznymi znakami audiowizualnymi, w
szczególności zaś znakiem graficznym i dźwiękowym.

1.
2.

Artykuł 4.
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać
Stowarzyszenia.

członków

Artykuł 5.
Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych,
realizujących podobne cele, jeżeli uczestnictwo w tych organizacjach nie narusza
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną.

Rozdział 2
Cele, formy i zakres działalności Stowarzyszenia
Artykuł 6.
Cele Stowarzyszenia dotyczą w szczególności:
1) upowszechniania i propagowania kultury i sztuki azjatyckiej, w szczególności zaś
kultury japońskiej;
2) prezentacji i rozwoju inicjatyw kulturalnych, artystycznych, sportowych oraz
społecznych, obejmujących m.in. działalność edukacyjną, informacyjną, kulturalną i
integracyjną oraz ochronę dziedzictwa narodowego i cywilizacyjnego;
3) rozwijania i dbałości o twórczą współpracę międzynarodową w zakresie kultury,
sztuki, sportu, działalności artystycznej i społecznej
4) powoływania i wspierania lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatyw
szerzących ideę wielopłaszczyznowej integracji i solidarności pomiędzy narodami
oraz wspierania tego procesu;
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5) upowszechnianie sportu i sztuk walki, propagowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,
propagowanie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego
wypoczynku;
6) promocja turystyki aktywnej i propagowanie podróżowania;
7) aktywizacji środowisk twórczych i społecznych Szczecina, województwa
zachodniopomorskiego, Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych narodów
Artykuł 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z prawem, a w
szczególności poprzez:
1) organizowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych, seminariów, szkoleń,
zawodów i pokazów sportowych, wymian, konkursów, festiwali, warsztatów,
dyskusji, prezentacji, ekspozycji, wypraw podróżniczych, spotkań i obozów
edukacyjnych na niwie lokalnej, krajowej i międzynarodowej;
2) prowadzenie badań naukowych i społecznych oraz wspieranie podmiotów
realizujących w obszarach nauki, sztuki, sportu i kultury inicjatywy posiadające
znaczenie dla realizacji celów Stowarzyszenia poprzez rozwój cywilizacyjny i
kulturowy;
3) prowadzenie działalności wydawniczej i producenckiej;
4) działania na rzecz stypendiów i nagród oraz wymiany międzynarodowej w tym
zakresie;
5) współpracę krajową i międzynarodową oraz wymianę doświadczeń z innymi
organizacjami o podobnych i pokrewnych celach;
6) współpracy ponadnarodowej poprzez działalność informacyjno-edukacyjną,
współpracę euroregionalną, doradztwo, popieranie i wspieranie inicjatyw
popularyzujących ideę integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej;
7) publiczne i niepubliczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze
zainteresowań Stowarzyszenia;
8) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów
Stowarzyszenia.
Artykuł 8.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza na
realizację celów statutowych.

Rozdział 3
Członkostwo Stowarzyszenia
Artykuł 9.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
1.
2.

Artykuł 10.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletnia obywatele polscy i
cudzoziemcy, którzy akceptują cele Stowarzyszenia.
Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia
poprzedzoną piśmienną deklaracją o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

Artykuł 11.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) pełnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
2) korzystania z pełni czynnych i biernych praw wyborczych do władz Stowarzyszenia;
3) korzystania z majątku i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych
uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu.
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Artykuł 12.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1) przestrzegania przepisów statutu oraz wewnętrznych regulaminów oraz uchwał
władz Stowarzyszenia;
2) aktywnego podejmowania czynności zmierzających do realizacji celów
Stowarzyszenia zgodnie z jego interesami;
3) opłacania składek i innych świadczeń ustalonych decyzją władz Stowarzyszenia.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Artykuł 13.
Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne, deklarujące pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia.
Decyzję o nadaniu i odebraniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd.
Członek wspierający – osoba prawna – działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem
swego przedstawiciela.
Artykuł 14.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Artykuł 15.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Mają
obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz
uchwał władz stowarzyszenia. Mają również prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące
działalności Stowarzyszenia.
Artykuł 16.
Utrata członkostwa następuje poprzez:
1) śmierć lub utratę osobowości prawnej przez osoby prawne będące członkami
wspierającymi;
2) dobrowolne wystąpienie potwierdzone pismem złożonym na ręce Zarządu;
3) skreślenie przez Zarząd z listy członków na skutek uchylania się od opłacania
składek lub nie czynienia innych ustalonych świadczeń;
4) wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę
Stowarzyszenia.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
1.

2.
1.

Artykuł 17.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
Nie jest możliwe łączenie funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Artykuł 18.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
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2.

1.
2.

3.

4.
5.

Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne, chyba że inaczej postanowi Walne
Zebranie Członków podczas dokonywania wyboru.
Artykuł 19.
Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.
Walne Zebrania zwołuje Zarząd. Raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim
terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia z głosem stanowiącym. Za odrębnym zaproszeniem Zarządu
Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział członkowie wspierający
i członkowie honorowi, wyłącznie z głosem doradczym, jak również za odrębnym
zaproszeniem inne osoby trzecie, bez prawa głosu.
Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków można osobiście lub poprzez pełnomocnika.
Kworum stanowią wszyscy obecni oraz reprezentowani za pełnomocnictwem przez
innych członków zwyczajnych członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
Obradom Walnego Zebranie Członków przewodniczy Prezes Zarządu bądź wskazany
przez niego uczestnik. O ile nie jest to możliwe, przewodniczącego wybiera Walne
Zebranie Członków ze swego grona.

Artykuł 20.
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określanie ogólnych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.
Artykuł 21.
1. Walne Zebranie Członków wyraża swoją wolę w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. W sprawach szczególnie istotnych dla Stowarzyszenia wymagana jest większość dwóch
trzecich głosów w obecności więcej niż połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
uwzględniając reprezentowanych zgodnie z art. 19 ust. 4.
4. Do spraw szczególnie istotnych dla Stowarzyszenia zalicza się w szczególności
dokonywanie zmian statutu Stowarzyszenia oraz podjęcie decyzji o rozwiązaniu
Stowarzyszenia.
5. Walne Zebranie Członków, w trybie przewidzianym w ust. 2, może uznać każdą inną
sprawę za szczególnie istotną dla Stowarzyszenia.
Artykuł 22.
Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały na wniosek:
1) Zarządu;
2) grupy co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
3) Komisji Rewizyjnej w zakresie jej kompetencji.
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1.
2.
3.

Artykuł 23.
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków.
Walne Zebranie Członków wybiera Zarządu spośród członków zwyczajnych
uczestniczących w obradach.
Zarząd składa się z 3 do 5 osób: prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów) oraz o ile uzna
to za celowe Skarbnika i Sekretarza.

Artykuł 24.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich
9) ustalanie znaków Stowarzyszenia
Artykuł 25.
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków wybiera spośród członków zwyczajnych uczestniczących w
obradach Komisję Rewizyjną w liczbie 2-5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego
na pierwszym posiedzeniu komisji.
Artykuł 26.
Zadaniem Komisji jest:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami wypływającymi z
przeprowadzonych kontroli;
3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków;
4) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego bezczynności
6) możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Artykuł 27.
W przypadku utraty członkostwa, rezygnacji, zawieszenia w prawach członka lub śmierci
jednego z członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu następuje spośród
nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów.

Rozdział 5.
Majątek Stowarzyszenia.
Artykuł 28.
Majątek Stowarzyszenia mogą tworzyć:
1) składki członkowskie i inne świadczenia;
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze
sponsoringu;
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
4) dochody z działalności gospodarczej;
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5)
6)

inne dobrowolne świadczenia członków;
wszelkie dobra i nieruchomości nabyte ze środków wymienionych powyżej.

Artykuł 29.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony w imieniu Stowarzyszenia występuje Prezes Zarządu lub każdy członek
Zarządu, upoważniony podjętą jednomyślnie uchwałą Zarządu.
Artykuł 30.
Decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania podejmuje
Walne Zebranie Członków.
Artykuł 31.
Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o jego
zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 11 września 2009 r.
Podpisano:
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