Sztatut
I Dzél
Òglowé rozsądzenia
§ 1.

Stowôra mô pòzwã „Kaszëbskô Jednota”, w dalszich rozsądzeniach Sztatutu je zwónô

Stowôrą.

Stowôra:

§ 2.

1. Dzejô na spòdlim pasownëch nôkazów pòlsczégò prawa ò stowôrach, a téż tegò Sztatutu.

2. Mô prawną òsobòwòsc.

3. Òstôwô pòwòłónô na nieòznaczony czas.
4. Swòją sedzbã mô w miesce Réda.

5. Dzejô na terenie Pòlsczi Repùbliczi.

6. Dlô bëlny realizacje swòjëch célów mòże téż dzejac bùten greńców Pòlsczégò Państwa.
7. Mòże ùżëwac òdznaków, logòtipów ë sztãplów zgódno z fąksnérëjącym prawã.

8. Mòże wespółrobic z krajewima, bùtnowima i midzënôrodnyma òrganizacjama
ë jinstitucjama, ò taczim samim abò jistnym profilu dzejaniégò, a téż móże bëc nôleżnikã
nëch òrganizacjów.

9. Swòje dzejanié òpiérô na spòlëznowi robòce swòjëch nôleżników i lubòtników Stowôrë.
Do prowadzeniégò swëch sprawów mòże brac robòtników.
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II Dzél
Céle i fòrmë dzejaniégò
§ 3.

Célã Stowôrë je rozwij nôrodny, òbëwatelsczi ë kùlturowi swiądë Kaszëbów, a téż
òchróna jich jãzëka i tradicje.

Stowôra swòje céle realizëje pòprzez:

§ 4.

1. Wspiéranié, promòwanié i rozbùdzanié kaszëbsczi kùlturë, w tim kaszëbsczégò jãzëka,
a téż wspòmôganié lëdzy, chtërny mają starã ò kaszëbską kùlturã ë jãzëk.

2. Zgrôwa do prawnégò ùmòcnieniégò nôrodnégò sztatusu Kaszëbów.

3. Ùtrzëmiwanié kùlturowëch i ekònomicznëch kòńtaktów z Kaszëbama rozlazłima pò
całim swiece, a téż pòdtrzëmiwanié westrzód nich emòcjonalny zrzeszë z domôcyma
stronama.

4. Dzejanié dlô eùropejsczi jintegracje, jak téż rozwijaniégò kòńtaktów ë wespółrobòtë
midzë nôrodama.

5. Zakłôdanié

i

prowadzenié

szkòłów,

òstrzódków

sztôłceniégò,

doùczaniégò

ë zbëlnianiégò szkólnëch, òstrzódków bezùstónkòwégò sztôłceniégò szkólnëch, a téż
jinszich pòùczno-wëchòwnëch ë kùlturalnëch placów.

6. Promòcjô zdrów jôdë, w tim rëbów ë rëbnëch wërobiznów, jak téż regionalnëch
produktów.

7. Wspòmôganié gòspòdarzeniowégò rozwiju i pòdjimnotë na terenie Kaszëbsczi.

8. Wspiéranié ë wespółdzejanié z partama państwòwi administracje, jinstitucjama
a òrganizacjama, jaczé mają zbiéżné abò jistné céle.

9. Spòlëznową aktiwizacjã Kaszëbów a lëdzy, chtërnym krótczé są céle Stowôrë.

10. Òrganizowanié zéńdzeniów, pòkôzków, prelekcjów, wëstôwków, kònferencjów,

kòncertów ë jinszich rozegracjów i wëdarzeniów, a téż rozkòscérzanié wiédzë, jakô
zjiscywô céle Stowôrë.

11. Prowadzenié wëdôwnégò, edukacjowò-szkòleniowégò, jinfòrmacjowò-promòcjowégò,
kùlturowò-pòùcznégò, charitatiwnégò, spòlëznowégò a pòpùlatizatornégò dzejaniégò.

12. Jiné dzejanié realizëjącé sztatutowé céle.
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III Dzél
Nôleżnicë, jich prawa i òbòwiązczi
§ 5.

Nôleżnikama Stowôrë mòże bëc fizycznô ë prawnô persóna.
§ 6.

Nôleżnicë Stowôrë dzelą sã na:

1. Zwëczajnëch nôleżników,

2. Wspòmôgającëch nôleżników,
3. Hònornëch nôleżników.

Zwëczajny nôleżnik
§ 7.

1. Zwëczajnym nôleżnikã mòże bëc fizycznô persóna, jakô mô fùl mòżebnosc do cywilno-

prawnëch dzejnotów mającô pùbliczné prawa, przë czim nieùstny mni jak 16 lat stôri
mògą bëc nôleżnikama le ze zgòdą ùstôwnëch przedstôwców.

2. Nowëch nôleżników przëjimô Zarząd ùchwôlënkã pòdjãtim na nôblëższim zéńdzenim.
Na wëpôdk òdmòwë przëjãcégò do karna nôleżników nieprzëjãti człowiek móże,
w czasu 31 dniów òd datë ji dostaniégò, złożëc na rãce Zarządu òdwòłanié do Òglowégò

Zéńdzeniégò. Òglowé Zéńdzenié rozsądzywô òdwòłanié òb czas nôblëższégò radzeniégò,
a jegò rozsądzenié je òstateczné.

3. Zwëczajny nôleżnik mô prawò:

a. dzejnô ë pasywnô brac ùdzél we welacjach do wëszëznów Stowôrë, z wëłączenim
nieùstnëch nôleżników młodszich jak 16 lat;

b. zgłôsziwac pòzdrzatczi, wniosczi i pòstulatë do wëszëznów Stowôrë;

c. brac ùdzél ze znaczącym głosã w Òglowim Zéńdzenim;
d. brac ùdzél w pòdjimiznach Stowôrë.

4. Zwëczajny nôleżnik mô òbòwiązk:

a. brac ùdzél w Òglowëch Zéńdzeniach;

b. trzëmac sã Sztatutu, regùlaminów ë ùchwôlënków wëszëznów Stowôrë;
c. miec starã ò dobré miono Stowôrë;

d. wiedno na czas płacëc skłôdczi w Stowôrze.
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Wspòmôgający nôleżnik
§ 8.

1. Wspòmôgającym nôleżnikã mòże bëc fizycznô abò prawnô persóna, chtërna je

reprezeńtérowónô bez swòjégò przedstôwcã, zajinteresérowónô dzejanim Stowôrë

i akceptëjącô ji célë, jakô zadeklarëje pòmòc ë òstónie przëjãtô bez Zarząd na spòdlim
pisowny deklaracje. Na wëpôdk òdmòwë przëjãcégò do karna nôleżników, je mòżlëwòsc

òdwòłaniégò sã òd negò rozsądzeniégò, w czasu 31 dniów òd datë ji dostaniégò.

Òdwòłanié je nót złożëc na rãce Zarządu do Òglowégò Zéńdzeniégò. Òglowé Zéńdzenié

rozsądzywô òdwòłanié òb czas nôblëższégò radzeniégò, a jegò rozsądzenié je
òstateczné.

2. Wspòmôgający nôleżnik mô prawò:

a. zgłôsziwac pòzdrzatczi, wniosczi i pòstulatë do wëszëznów Stowôrë;

b. brac ùdzél z doradnym głosã w dzejanim Stowôrë ë zéńdzeniach wëszëznów
Stowôrë;

c. brac ùdzél w pòdjimiznach Stowôrë.

3. Wspòmôgający nôleżnik mô òbòwiązk:

a. trzëmac sã Sztatutu, regùlaminów ë ùchwôlënków wëszëznów Stowôrë;

b. miec starã ò dobré miono Stowôrë.

Hònorny nôleżnik
§ 9.

1. Hònornym nôleżnikã Stowôrë mòże òstac fizycznô persóna òsoblëwò zasłużonô dlô
realizacje sztatutowëch célów Stowôrë.

2. Miono hònornégò nôleżnika Zarząd nadôwô absolutną wikszoscą głosów, na wniosk co
nômni 5 sztëk nôleżników Stowôrë, Rewizjowi Kòmisje abò gwôsny. W sytuacje

òdrzuceniégò wnioskù, lëdze składający wniosk mògą, w czasu 31 dniów òd datë ji
dostaniégò, złożëc na rãce Zarządu òdwòłanié do Òglowégò Zéńdzeniégò. Òglowé

Zéńdzenié rozsądzywô òdwòłanié òb czas nôblëższégò radzeniégò, a jegò rozsądzenié je
òstateczné.

3. Hònorny nôleżnik mô prawò:

a. zgłôsziwac pòzdrzatczi, wniosczi i pòstulatë do wëszëznów Stowôrë;

b. brac ùdzél z doradnym głosã w dzejanim Stowôrë ë zéńdzeniach wëszëznów
Stowôrë;
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c. brac ùdzél w pòdjimiznach Stowôrë.

4. Hònorny nôleżnik mô òbòwiązk:

a. trzëmac sã Sztatutu, regùlaminów ë ùchwôlënków wëszëznów Stowôrë;
b. miec starã ò dobré miono Stowôrë.

5. Hònorny nôleżnik ni mô pasywnégò ani dzejnégò welownégò prawa ë je zwòlniony
z òbrzészkù płaceniégò skłôdków nôleżników.

Nôleżnictwò
§ 10.

1. Nôleżnictwò w Stowôrze ùstôwô, rozsądzenim Zarządu, w przëtrôfkù:

a. dobrowólny rezygnacje z przënôleżnotë do Stowôrë, zgłoszony na papiorze
Zarządowi;

b. smiercë abò stratë prawny òsobòwòscë w przëtrôfkù wspòmôgającégò nôleżnika,
c. stratë pùblicznëch prawów;

d. nieùsprawiedlëwionégò niepłaceniégò skłôdków nôleżników przez czas co nômni 5
lat;

e. nietrzimaniégò sã rozsądzeniów Sztatutu, regùlaminów i ùchwôlënków wëszëznów
Stowôrë abò dzejaniégò na szkòdã Stowôrë.

2. Sztrichniony człowiek mô prawò sã òdwòłac do Òglowégò Zéńdzeniégò na rãce Zarządu

òb czas 31 dniów òd datë sztrichnieniégò z lëstë nôleżników. Na wniosk Zarządu,

Òglowé Zéńdzenié rozsądzywô òdwòłanié òb czas nôblëższégò radzeniégò, a jegò
rozsądzenié je òstateczné.

§ 11.

1. Zawieszenié nôleżnictwa w Stowôrze nastãpùje, na wniosk zgłoszony na papiorze
Zarządowi, bez zajinteresowónégò, na czas nié dłëgszi jak rok.

2. W czasu zawieszeniégò nôleżnik nie kòrzëstô z prawów nôleżnika, jak téż je zwòlniony
ze sztatutowëch òbòwiązków.
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IV Dzél
Wëszëznë Stowôrë
§ 12.

Wëszëznama Stowôrë są:

1. Òglowé Zéńdzenié;
2. Zarząd;

3. Rewizjowô Kòmisjô.

Òglowé Zéńdzenié
§ 13.

1. Nôwiãkszą mòc w Stowôrze mô Òglowé Zéńdzenié.
2. Òglowé Zéńdzenié mòże bëc:
a. zwëczajné;

b. nadzwëczajné.

3. Zwëczajné Òglowé Zéńdzenié Zarząd zwòłiwô rôz na rok jakno rozrechòwné, a téż rôz
na 5 lat jakno rozrechòwno-welowné, dôwającë pisowno znac nôleżnikóm ò jegò czasu,

placu i bédowónym pòrządkù radzeniégò, co nômni na 14 dniów przed czasã Òglowégò
Zéńdzeniégò.

4. Zarząd mô òbrzészk ùgòdzëc nowi czas Òglowégò Zéńdzeniégò w przëtrôfkù złożeniégò
zastrzegów co do czasu, przez co nômni 10 sztëk nôleżników.

5. Òglowé Zéńdzenié radzy wedle ùchwôlonégò bez se regùlaminu radzeniégò.

6. Nadzwëczajné Òglowé Zéńdzenié zwòłiwô:
a. Zarząd z gwôsny jinicjatiwë;

b. Zarząd na żądanié Rewizjowi Kòmisje;

c. Zarząd na pisowné żądanié co nômni 5 sztëk nôleżników.

7. Nadzwëczajné Òglowé Zéńdzenié zwòłiwô sã òb czas miesąca òd datë zgłoszeniégò
wnioskù abò żądaniégò ë radzy wkół sprawów, dlô jaczich òstało zwòłóné.

8. Nôleżnicë zrzeszony w karnach mògą bëc reprezeńtérowóny bez wëznaczonëch
w karnie delegatów. Lëczba głosów delegatów z jednégò karna je równô wieloscë

nôleżników w tim karnie.

9. Òglowé Zéńdzenié rozsądzywô zwëczajną wikszoscą głosów, przë bëcym nôleżników,
jaczi mają co nômni pòłowã głosów.
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10. W sytuacje nieòsygniãcégò kwòrum prowadnik zwòłiwô pòstãpné Òglowé Zéńdzenié
nié pózni, jak òb czas 30 dniów. Dlô wôżnoscë pòdjimónëch tédë ùchwôlënków nie je
wëmôgónô bëtnosc nôleżników, jaczi mają co nômni pòłowã głosów.

11. Òglowim Zéńdzenim czerëje Prowadnik Òglowégò Zéńdzeniégò, za kòżdim razã
wëbiéróny w jawnym welowanim, absolutną wikszoscą głosów bëtëch nôleżników
Stowôrë.

12. W sytuacje niemòżebnotë wëbraniégò Prowadnika Òglowégò Zéńdzeniégò, jegò fąkcjã
sprôwiô Przédnik Stowôrë abò wëznaczony bez niegò człowiek.

13. W sytuacje równégò rozłożeniégò głosów òb czas welowaniégò, rozsądzywô głos
Powadnika Òglowégò Zéńdzeniégò.

§ 14.

Do kòmpetencjów Òglowégò Zéńdzeniégò nôleżi:

1. Ùradzenié czerënków ë programë dzejaniégò Stowôrë.
2. Ùchwôlenié zmianów w Sztatuce.

3. Wëbiéranié ë òdwòłiwanié nôleżników Zarządu i Rewizjowi Kòmisje.

4. Rozsądzywanié òdwòłaniów òd ùchwôlënków Zarządu i òdwòłaniów w sprawach
nôleżnictwa.

5. Rozsądzywanié a zacwierdzanié sprawòzdaniów Zarządu i Rewizjowi Kòmisje.

6. Pòdjimanié ùchwôlënków ò rozwiązanim Stowôrë i przeznaczenim ji majątkù.
7. Pòdjimanié ùchwôlënków w jinszich sprawach dónëch do radzeniégò.

Zarząd
§ 15.

1. Zarząd skłôdô sã z 3 do 5 sztëk lëdzy, w tim Przédnika wëbiérónégò bez Òglowé
Zéńdzenié.

2. Kadencjô Zarządu warô 5 lat.

3. Nôleżnik Zarządu abò całi Zarząd mògą bëc òdwòłóny na spòdlim rozsądzeniégò

Òglowégò Zéńdzeniégò òb czas waraniégò kadencje, z przëczënë nie zjiscywaniégò

swòjëch sztatutowëch òbòwiązków, dzejaniégò na szkòdã Stowôrë abò procëm
Sztatutowi Stowôrë.

4. Nôleżnik Zarządu móże zrezygnowac ze sprôwióny fąkcje òb czas waraniégò kadencje,
skłôdającë na rãce Zarządu pismiono z pasownym òswiôdczenim, pò rëchlészim
zjiscenim òbrzészków w ùprocëmnienim do Stowôrë.
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5. W przëtrôfkù zmiészeniégò sã lëczbë nôleżników Zarządu òb czas waraniégò kadencje,
te wëszëznë mają prawò przëbraniégò jich z westrzód nôleżników Stowôrë, pòd
warënkã, że lëczbã dobrónëch nôleżników wëszëznów nie mdze wiãkszô jak 1/3 lëczbë
nôleżników pòchôdającëch z welacje. W sytuacje wòlnégò placu wicy jak 1/3 lëczbë

nôleżników pòchôdającëch z welacje Zarząd zwòłiwô Òglowé Zéńdzenié w célu
zrobieniégò dofùlownégò welowaniégò.

§ 16.

1. Zéńdzenia Zarządu są zwòłiwóné ë prowadzoné bez Przédnika abò jinszégò
wëznaczonégò przez niegò człowieka.

2. Zéńdzenia Zarządu òdbiwają sã żlë bądze nót, równak nié rzôdzy jak rôz na kwartał.

3. Ùchwôlënczi Zarządu są pòdjimóné w jawny welacje zwëczajną wiãkszoscą głosów, przë

bëcym co nômni pòłowë nôleżników Zarządu. W przëtrôfkù równégò rozłożeniégò
głosów, rozsądzywô głos przédnika.

W òbrëmienim dzejaniégò Zarządu je:

§ 17.

1. Realizacjô ùchwôlënków Òglowégò Zéńdzeniégò ë czerowanié całim dzejanim Stowôrë
zgódno ze sztatutowima célama.

2. Ùchwôlanié planów dzejaniégò Stowôrë i zesôdzków wëprzińdzeniégò.
3. Zarządzywanié majątkã Stowôrë.

4. Rozsądzywanié w sprawie nabëcégò abò zbëcégò nierësznégò i rësznégò majątkù.

5. Rozsądzywanié w sprawie braniégò òbrzészków.
6. Zwòłiwanié Òglowégò Zéńdzeniégò.

7. Pòdjimanié ùchwôlënków w sprawach przëjimaniégò ë wësztrichaniégò zwëczajnëch
i wspòmôgającëch nôleżników, a téż nadôwaniégò miona hònornégò nôleżnika.

8. Pòwòłiwanié ë rozwiązywanié Môlowëch Karnów.

9. Rozsądzywanié sztridów midzë nôleżnikama, jaczé pòwstałë wkół dzejaniégò Stowôrë.

10. Skłôdanié sprawòzdaniów ze swòjégò dzejaniégò na Òglowim Zéńdzenim.
11. Ùchwôlanié bënowëch regùlaminów.

12. Reprezeńtérowanié bùten Stowôrë ë dzejanié w jegò mionie.
13. Ùchwôliwanié wiôlgòscë skłôdków nôleżników.
§ 18.

1. Do realizacje swòjëch zadaniów Zarząd móże pòwòłac Bióro Stowôrë ë jegò Direchtora.
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2. Direchtór czerëje robòtą Bióra na spòdlim regùlaminu, chtëren mùszi dostac akceptacjã
Zarządu.

§ 19.

Do wëkònaniégò kònkretnëch zadaniów Zarząd mòże twòrzëc ë rozwiązywac sztabilné

abò bezòbscëgòwé kòmisje a robòcé karna. W jich òbrëmienim mògą dzejac nôleżnicë
Stowôrë, nôleżnicë Zarządu ë jinszi lëdze, jaczi wespółdzejają ze Stowôrą.

Rewizjowô Kòmisjô
§ 20.

1. Rewizjowô Kòmisjô je partã Stowôrë, chtëren òstôł pòwòłóny do kòntrolowaniégò
i dozéraniégò jegò dzejaniégò.

2. Rewizjowô Kòmisjô skłôdô sã z 3 do 5 nôleżników, w tim Prowadnika Kòmisje, jaczi je
wëbiéróny bez Òglowé Zéńdzenié.

3. Kadencjô Rewizjowi Kòmisje Stowôrë warô 5 lat.

4. Rewizjowô Kòmisjô nie słëchô Zarządowi w òbrëmienim bënowëch kòntrolów abò
dozéru, przë czim nôleżnicë partu kòntrolë i dozéru:

a. ni mògą bëc robòtnikama Stowôrë abò sprawiac jiné fąkcje we wëszëznach Stowôrë
ani bëc krewny, skrewniony, żeniałi, słëchac w robòce nôleżnikóm Zarządu;

b. nie bëlë skazóny prawòmòcnym òbsądã za przesprawã z ùmëslny winë.
§ 21.

W òbrëmienim dzejaniégò Rewizjowi Kòmisje je:

1. Kòntrolowanié całégò dzejaniégò Stowôrë ë Zarządu.

2. Wëstãpòwanié do Zarządu z wnioskama wëchôdającyma ze zrobionëch kòntrolów
i żądanié wëjasnieniów.

3. Prawò żądaniégò zwòłaniégò Nadzwëczajnégò Òglowégò Zéńdzeniégò.

4. Skłôdanié na Òglowim Zéńdzenim wniosków w sprawie daniégò absolutorium dlô
Zarządu.

5. Skłôdanié sprawòzdaniów ze swòjégò dzejaniégò na Òglowim Zéńdzenim.
§ 22.

Ùchwôlënczi Rewizjowi Kòmisje są pòdjimóné w jawny welacje zwëczajną wiãkszoscą

głosów, przë bëcym wszëtczich nôleżników.

§ 23.
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1. Rewizjowô Kòmisjô dzejô na spòdlim gwôsnégò ùchwôlonégò regùlaminu zgódno z tim
Sztatutã.

2. Nôleżnicë Rewizjowi Kòmisje mają prawò brac ùdzél w zéńdzeniach Zarządu
z doradnym głosã.

3. Rewizjowô Kòmisjô mô prawò wińc do nôleżników ë wszëtczich wëszëznów Stowôrë

ò złożenié pisownëch abò gãbnëch wëjasnieniów tikającëch sã kòntrolowónëch
sprawów.
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V Dzél
Môlowé karna
§ 24.

1. Môlowé karna są terenowima dzélama Stowôrë i zrzesziwają nôleżników Stowôrë
z kònkretnégò terenu.

2. Môlowé Karna ni mają prawny òsobòwòscë.

3. Do pòwòłaniégò Môlowégò Karna bez Zarząd je nót wnioskù co nômni 10 sztëk lëdzy
bãdącëch zwëczajnyma nôleżnikama.

4. Wëszëznama Môlowégò Karna są:
a. Òglowé Zéńdzenié Karna;
b. Zarząd Karna.

5. Rozwiązanié Môlowégò Karna nastãpùje w sytuacje:

a. òbniechaniégò prôwdzëwégò dzejaniégò Môlowégò Karna abò zmiészeniégò lëczbë
nôleżników niżi wëmôgóny dlô jegò pòwòłaniégò;

b. złożeniégò bez Zarząd Karna wnioskù ò rozwiązanié Môlowégò Karna;

c. pòdjãcé bez Zarząd Karna dzejaniégò procëm prawù, rozsądzenióm Sztatutu abò
ùchwôlënkóm nadleżnëch wëszëznów.

§ 25.

1. Nôwiãkszą mòc w Môlowim Karnie mô Òglowé Zéńdzenié Karna.
2. Òglowé Zéńdzenié Karna mòże bëc:
a. zwëczajné;

b. nadzwëczajné.

3. Zwëczajné Òglowé Zéńdzenié Karna je zwòłiwóné rôz na 5 lat. Ò czasu Òglowégò

Zéńdzeniégò Karna dôwô znac Zarząd Karna nié pózni jak 14 dniów przed dniã
zéńdzeniégò. Razã z òdkazã Zarząd Karna dôwô do wiédzë pòrządk radzeniégò na
zéńdzenim.

4. Nadzwëczajné Òglowé Zéńdzenié Karna je zwòłiwóné na wniosk Zarządu Karna abò 1/3
òglowi lëczbë nôleżników Karna nié pózni jak 30 dniów òd przińdzeniégò wnioskù.

Ò czasu Òglowégò Zéńdzeniégò Karna dôwô znac Zarząd Karna nié pózni jak 14 dniów
przed dniã zéńdzeniégò. Razã z òdkazã Zarząd Karna dôwô do wiédzë pòrządk
radzeniégò na zéńdzenim.

5. Do kòmpetencjów Òglowégò Zéńdzeniégò Karna nôleżi:

a. ùchwôlanié programów dzejaniégò Môlowégò Karna;
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b. wëbiéranié ë òdwòłiwanié Przédnika i nôleżników Zarządu Karna;

c. rozsądzywanié a zacwierdzanié sprawòzdaniów wëszëznów Môlowégò Karna
ë dôwanié absolutorium Zarządowi Karna.

§ 26.

1. Zarząd Karna czerëje dzejanim Stowôrë na terenie swòjégò fąksnérowaniégò, zgódno
z ùchwôlënkama nadleżnëch wëszëznów.

2. Zarząd Karna skłôdô sã z Przédnika ë 2 nôleżników wëbrónëch bez Òglowé Zéńdzenié
Karna.

3. Do kòmpetencjów Zarządu Karna nôleżi:

a. wëkònywanié ùchwôlënków Òglowégò Zéńdzeniégò Karna ë wëszëznów Stowôrë;
b. òpisywanié kònkretnëch zadaniów Môlowégò Karna ë jich realizowanié;
c. reprezeńtérowanié bùten Môlowégò Karna;
d. zwòłiwanié Òglowégò Zéńdzeniégò Karna.
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VI Dzél
Majątk Stowôrë i financowé gòspòdarzenié
§ 27.

Zdrojama pòwstaniégò majątkù Stowôrë są:

1. Skłôdczi nôleżników.

2. Darowiznë, zôpisë i spòsobë z dobroctwã jinweńtarza, pieńdze pòchôdającé z priwatny
ë pùbliczny òfiarnotë.

3. Wzątk ze sztatutowégò dzejaniégò Stowôrë, zwësk z gwôsnégò dzejaniégò, zwësk
z majątkù Stowôrë, zwësk z kapitału (proceńtë, lokatë, akcje).

4. Ùdëtkòwienia, subwencje, kùńtrachtë, pieńdze z pùblicznëch fùńduszów, grańtë.
§ 28.

Do skłôdaniégò òswiôdczeniów wòlë we wszëtczich sprawach, w tim majątkòwëch

Stowôrë, robieniégò ùgôdënków ë dôwaniégò pełnomòcnictwów w mionie Stowôrë są
brëkòwné pòdpisënczi 2 nôleżników Zarządu.
Stowôra ni mòże:

§ 29.

1. Dawac pòżëczków abò zabezpiecziwac òbrzészków majątkã òrganizacje w stosënkù do

jegò nôleżników, nôleżników partów abò robòtników, a téż lëdzy, z chtërnyma robòtnicë

są żeniałi, abò w prosti linie krewny abò skrewniony, w bòczny linie do drëdżégò stãpnia
krewny abò skrewniony abò są zrzeszony z przëczënë ùswòjeniégò, dozéru abò kùratelë
zwónëch dali "blisczima lëdzama".

2. Przekazywac swòjégò majątkù dlô ji nôleżników, nôleżników partów abò robòtników,

a téż jich blisczich, wedle jinszich reglów jak w stosënkù do trzecëch, a òsoblëwò jeżlë to
przekôzanié je robioné za darmôk abò na preferencjowim spòdlim.

3. Wëzwëskiwac majątkù dlô nôleżników, nôleżników partów abò robòtników, a téż jich
blisczich, wedle jinszich reglów jak w stosënkù do trzecëch, wierã, że to wëzwëskanié

bezpòstrzédno wëchôdô ze sztatutowégò célu òrganizacje abò subiektu, ò jaczim je
gôdka w 3 art. 3 ùr. Ùstawù z dnia 24 łżëkwiata 2003 r. ò dzejanim pùblicznégò pòżëtkù
i ò wòlontariace.

4. Kùpiac warë abò ùsłëżnotë òd subiektów, w chtërnëch bierzą ùdzél nôleżnicë

òrganizacje, nôleżnicë ji partów abò robòtnicë, a téż jich blisczi, wedle jinszich reglów
jak w stosënkù do trzecëch abò prizów wikszich jak rénkòwé.
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VII Dzél
Zmiana Sztatutu ë rozwiązanié Stowôrë
§ 30.

1. Zmiana Sztatutu bez Òglowé Zéńdzenié wëmôgô kwalifikòwóny wiãkszoscë 2/3 głosów,
przë bëcym nôleżników, jaczi mają co nômni pòłowã głosów.

2. Pòdjãcé ùchwôlënkù ò rozwiązanim Stowôrë bez Òglowé Zéńdzenié wëmôgô

kwalifikòwóny wiãkszoscë 3/4 głosów, przë bëcym nôleżników, jaczi mają co nômni 2/3
głosów.

3. Pòdjimającë ùchwôlënk ò rozwiązanim Stowôrë Òglowé Zéńdzenié pòwòłiwô
Likwidacjową Kòmisjã, chtërna przeprowadzy likwidacjã Stowôrë. Òglowé Zéńdzenié
wskazywô téż òrganizacje, jaczé mają jistné sztatutowé céle do Stowôrë, na chtërne
przeńdze majątk Stowôrë, pò zakùńczenim wszëtczich òbrzészków Stowôrë.
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