Załącznik do uchwały Nr 1/2012 z dnia 26.05.2012 r.
Walnego Zgromadzenia Członków
Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej

STATUT
DOMU WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Nazwa Związku Stowarzyszeń zwanego dalej „Związkiem” brzmi:
1) w języku polskim: „Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej“,
2) w języku niemieckim: „Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit“.
2. Związek posiada osobowość prawną.
§2
Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – ze szczególnym uwzględnieniem
obszaru Śląska – oraz poza jego granicami.
§3
Związek prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w zakresie
działań określonych w § 6 niniejszego Statutu.
§4
Siedzibą Związku jest miasto Gliwice.
§5
W rozumieniu niniejszego Statutu:
1) „głosy” oznaczają głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas
głosowania,
2) „bezwzględna większość głosów” oznacza więcej niż połowę głosów oddanych,
3) "osoby bliskie" oznaczają osoby, z którymi członkowie Związku, członkowie organów
oraz pracownicy Związku 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.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA
§6
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej stawia sobie następujące cele:
1) wspieranie i pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-niemieckich we współpracy
z organizacjami i instytucjami mniejszości niemieckiej w Polsce, która jako naturalny
pomost między narodami polskim i niemieckim wnosi cenny wkład do życia ich
społeczeństw,
2) wspieranie mniejszości niemieckiej i jej dialogu z większością polską,
3) popularyzacja wiedzy i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie: nauki,
kultury, historii, gospodarki, społeczeństwa i polityki obu krajów,
4) propagowanie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, postaw wzajemnego zrozumienia
i współpracy,
5) współpraca w zakresie budowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego
oraz niwelowanie uprzedzeń i stereotypów,
6) współpraca w zakresie umacniania i rozwoju, samorządności i decentralizacji,
7) współpraca w zakresie transformacji systemu gospodarczego i społecznego
(restrukturyzacja Górnego Śląska), rozwoju przedsiębiorczości, a także promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w regionie,
8) działania w zakresie współpracy interregionalnej,
9) działania na rzecz integracji europejskiej.
§7
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie publicznych imprez, wystaw, odczytów, spotkań z osobistościami życia
kulturalnego, naukowego, politycznego i społecznego,
2) konferencje, sympozja, seminaria, szkolenia,
3) wyjazdy studialne,
4) przygotowywanie publikacji i wydawnictw,
5) współpracę z polskimi i niemieckimi organizacjami i instytucjami,
6) prowadzenie działalności gospodarczej, której dochód służy realizacji celów statutowych.
§8
1. Przedmiotem działalności Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej jest:
1)
Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
2)
Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
3)
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.61.Z),
4)
Sprzedaż
detaliczna
gazet
i
artykułów
piśmiennych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
5)
Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
6)
Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
7)
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
8)
Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
9)
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
10) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
11) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
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12)

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.20.Z),
13) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
14) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD
77.33.Z),
15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
16) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
17) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
18) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z),
19) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
20) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z),
21) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
22) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B),
23) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
24) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD
90.02.Z),
25) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
26) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.99.Z).
2. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
§9
1. Związek prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.
2. Przedmiotem działalności Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w zakresie prowadzonej
działalności pożytku publicznego jest nieodpłatna działalność statutowa:
1)
Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
2)
Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
3)
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
4)
Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
5)
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
6)
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
7)
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z),
8)
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
9)
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B),
10) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
11) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD
90.02.Z),
12) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
13) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.99.Z).
3. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w zakresie prowadzonej działalności pożytku
publicznego nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU
§ 10
1. Członkostwo w związku stowarzyszeń Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej dzieli się
na: zwyczajne, wspierające i honorowe.
2. Członkiem zwyczajnym Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej może być
stowarzyszenie i każda inna osoba prawna, niezależnie od jej siedziby, z wyjątkiem
mającej cele zarobkowe.
3. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, popierające cele
statutowe zgodne z celami Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w dziedzinie
budowania przyjaznych stosunków polsko-niemieckich i wspierania realizacji celów
statutowych związku. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne
Zgromadzenie Członków.
§ 11
1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Zarządu, po
uprzednim pisemnym złożeniu deklaracji członkowskiej. Złożenie deklaracji członkowskiej
jest jednoznaczne z przyjęciem Statutu związku.
2. O decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków zawiadamia się pisemnie. Od decyzji
odmownej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą doręczenia zawiadomienia o przyjęciu.
§ 12
1. Członkostwo ustaje z chwilą:
1) wystąpienia,
2) wykluczenia,
3) likwidacji, śmierci lub zmiany formy prawnej członka.
2. Wystąpienie ze związku jest możliwie tylko na trzy miesiące przed upływem roku
kalendarzowego i wymaga złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia.
3. Zarząd może z ważnych powodów wykluczyć członka ze związku na podstawie uchwały
podjętej większością dwóch trzecich głosów. Za ważny powód uznaje się w szczególności
ciężkie wykroczenie przeciwko interesom i celom związku oraz zawinione naruszenie
postanowień Statutu. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków.
ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 13
Członkowie Związku mają prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków według
następujących zasad:
1) każdy członek zwyczajny ma prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
Członków, które wykonuje poprzez osobę uprawnioną do jego reprezentacji,
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2) członkowie zwyczajni mogą upoważnić pisemnie innego członka zwyczajnego do
głosowania w ich imieniu. Stosowne pisemne pełnomocnictwa należy przedłożyć
Przewodniczącemu Zgromadzenia Członków po jego otwarciu.
§ 14
Członek wspierający i członek honorowy posiada uprawnienia członka zwyczajnego
z wyjątkiem:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) udziału w pracach organów związku stowarzyszeń,
3) prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 15
1. Członkowie są zobowiązani do wspierania związku w osiąganiu zamierzonych celów
i zadań oraz do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów związku.
2. Członkowie są zobowiązani do opłacania rocznych składek członkowskich w terminie do
15 lutego każdego roku.
3. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustalana jest przez Walne Zgromadzenie
Członków.
ROZDZIAŁ V
ORGANY ZWIĄZKU

§ 16
Organami związku są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem związku.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
1) wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
2) wybór i odwołanie Prezesa związku,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu,
4) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
5) przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Dyrektora Generalnego,
6) zatwierdzanie rocznego bilansu i sprawozdania finansowego,
7) udzielanie absolutorium Zarządowi,
8) ustalanie na wniosek Zarządu wysokości składki członkowskiej,
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie wykluczenia ze związku,
10) dokonywanie zmian w Statucie.
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§ 19
1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zobowiązany jest powiadomić członków na
cztery tygodnie przed terminem, poprzez wysłanie zaproszeń listem poleconym.
3. Walne Zgromadzenie Członków może wprowadzić zmiany do porządku obrad
bezwzględną większością głosów członków reprezentowanych na Zgromadzeniu.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zarząd zwołuje w ciągu dwóch tygodni od
daty zgłoszenia pisemnego wniosku o jego zwołanie przez minimum jedną trzecią część
członków zwyczajnych związku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia członków wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie Członków otwierane jest przez Prezesa i rozpoczyna się od
wyboru Przewodniczącego.
2. Do prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków wymagana jest w pierwszym
terminie obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
(kworum). W drugim terminie wymóg ten nie obowiązuje. Wyznaczenie drugiego
terminu określa zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na głosowaniu.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały
w sprawie zmiany Statutu zapadają większością dwóch trzecich głosów członków
obecnych na głosowaniu.
4. Uchwały podejmowane są tylko w sprawach ujętych w porządku obrad. Sprawy nie
cierpiące zwłoki mogą być wprowadzone do porządku obrad bezwzględną
większością głosów członków obecnych. Każdy członek ma prawo najpóźniej na
tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków przedłożyć Zarządowi
pisemną propozycję uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków na początku obrad informuje
o uzupełnieniu porządku obrad.
5. Głosowanie jest jawne, o ile Walne Zgromadzenie Członków nie postanowi inaczej.
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
6. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków, w szczególności z głosowania,
sporządzany jest protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego
i protokolanta.
§ 21
1. Zarząd składa się maksymalnie z sześciu przedstawicieli członków zwyczajnych:
1) Prezesa,
2) Wiceprezesa,
3) czterech członków.
2. Wiceprezesa wybiera ze swojego grona Zarząd, w formie uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów. W głosowaniu bierze również udział Prezes.
3. Każdy członek zwyczajny może być reprezentowany w Zarządzie przez jednego
przedstawiciela.
4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Możliwy jest ponowny wybór do Zarządu.
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
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2)
3)
4)
5)

wybór Wiceprezesa spośród członków zarządu,
powołanie Dyrektora Generalnego,
nadzór nad pracą Dyrektora Generalnego,
dbanie o interesy członków Związku z uwzględnieniem uchwał Walnego
Zgromadzenia Członków,
6) nadzór nad prowadzeniem księgowości związku,
7) sporządzanie rocznego sprawozdania,
8) opiniowanie sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia Członków,
9) nadzór nad sporządzaniem budżetu związku,
10) nadzór nad zarządzaniem majątkiem Związku,
11) uchwalenie regulaminu Zarządu,
12) ustalanie planu podziału zadań członków Zarządu,
13) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych ustawowo lub
statutowo do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, Komisji Rewizyjnej lub
Dyrektora Generalnego.
§ 23
1. Członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje osobiście i honorowo.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych
z pracą w Zarządzie oraz diety. Stawki diet ustala Walne Zgromadzenie Członków.
§ 24
Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby, jednakże nie rzadziej niż dwa razy
w roku.
§ 25
W przypadku ustąpienia członka z Zarządu przed upływem kadencji, Zarząd ma prawo
wybrać zwykłą większością głosów nowego członka do czasu najbliższego Walnego
Zgromadzenia Członków. Najbliższe Walne Zgromadzenie Członków jest zobowiązane do
zatwierdzenia wyboru nowego członka Zarządu.
§ 26
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes, Wiceprezes lub członek Zarządu.
O terminie i szczegółowym porządku obrad członkowie Zarządu zawiadamiani są
najpóźniej na jeden tydzień przed określonym terminem posiedzenia za pomocą poczty
elektronicznej, jeżeli wyrazili zgodę na taką formę zawiadomienia lub listownie.
W przypadkach nie cierpiących zwłoki zawiadomienie może nastąpić ustnie i bez
zachowania wymaganego terminu. Dyrektor Generalny uczestniczy w posiedzeniach
Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu na zwołanych przyjętym trybem posiedzeniach. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół jest przedstawiany członkom Zarządu
na następnym posiedzeniu Zarządu.
4. O pozostałych sprawach dotyczących Zarządu rozstrzyga Regulamin Zarządu.
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§ 27
1. Kadencja Prezesa i Wiceprezesa Zarządu trwa cztery lata. Możliwy jest ponowny
wybór tych samych osób na kolejne kadencje.
2. Szczegółowe kompetencje Prezesa określa Regulamin Zarządu.
§ 28
1. Wiceprezes zastępuje Prezesa w okresie nieobecności Prezesa spowodowanej
przyczynami uniemożliwiającymi pełnienie funkcji (np. w przypadku choroby) lub
w przypadku upoważnienia Prezesa do jego zastępowania.
2. W czasie zastępstwa Wiceprezesowi przysługują wszystkie uprawnienia
i kompetencje Prezesa.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli niepodlegającym Zarządowi.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie
Członków zwykłą większością głosów.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
1) pełniąca funkcję członka Zarządu,
2) pozostająca z członkiem zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
3) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
wynagrodzenie lub zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności
przynajmniej dwóch członków.
7. Kadencja Komisji rewizyjnej trwa cztery lata.
8. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej lub powstania wakatu z innego
powodu, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo powołania nowego członka do czasu
następnych wyborów przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 30
1. Przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Związku,
w szczególności spraw finansowych.
2. Badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Związku.
3. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków.
4. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie
absolutorium Zarządowi.
§ 31
Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.
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ROZDZIAŁ VI
DYREKTOR GENERALNY I RADA PROGRAMOWA
§ 32
Dyrektor Generalny:
1) kieruje wykonywaniem bieżących zadań związku w ramach niniejszego Statutu,
wytycznych Zarządu i budżetu Związku,
2) prowadzi księgowość, sporządza sprawozdania roczne,
3) sporządza sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia Członków,
4) sporządza budżet Związku,
5) zarządza majątkiem Związku,
6) zatrudnia pracowników Związku,
7) występuje z wnioskiem do polskich, niemieckich i innych instytucji o przyznanie środków
finansowych i rzeczowych na cele statutowe Związku,
8) odpowiada za wykorzystanie przyznanych środków zgodnie ze Statutem i ich
przeznaczeniem.
§ 33
1. Rada programowa jest ciałem doradczym i opiniodawczym.
2. Do kompetencji Rady Programowej należy merytoryczne i polityczne wspieranie działań

podejmowanych przez związek.
3. W ramach określonych przez Statut, Rada Programowa ma prawo przedstawiać

Zarządowi propozycje projektów i programów.
4. Członkowie Rady Programowej zapraszani są na podstawie uchwały Zarządu, przyjętej

zwykłą większością głosów.
5. W przypadku przyjęcia zaproszenia, członkostwo w Radzie Programowej nabywa się na

podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.
6. W skład Rady Programowej wchodzą osoby fizyczne, w liczbie określonej przez Walne

Zgromadzenie Członków.
7. Rada Programowa zbiera się przynajmniej raz w roku.

ROZDZIAŁ VII
ŚRODKI FINANSOWE I MAJĄTEK
§ 34
1. Związek pokrywa koszty swej działalności i zabezpieczenia majątku z następujących
źródeł:
1) składek członkowskich,
2) odsetek i innych dochodów z wkładów finansowych związku,
3) nieodpłatnych przysporzeń, w szczególności: spadków, darowizn, zapisów,
4) subwencji oraz dotacji,
5) wpływów z opłat za usługi.
2. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej może prowadzić działalność gospodarczą
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności
przeznaczony jest na działalność statutową.
3. Związek może utworzyć fundusz statutowy i fundusz rezerwowy.

9

§ 35
Rozporządzanie nieodpłatnymi przysporzeniami oraz subwencjami i dotacjami może
następować wyłącznie w ramach celu, na który te przysporzenia, dotacje i subwencje zostały
przeznaczone.
§ 36
Członkowie Związku nie mają żadnych praw do majątku Związku.
§ 37
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej:
1) nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Związku w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
2) nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich 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,
3) nie wykorzystuje majątku na rzecz swoich 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) nie dokonuje zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe,
5) nadwyżkę przychodów nad kosztami (dochód) przeznacza na działalność pożytku
publicznego na rzecz ogółu społeczności.
§ 38
Rokiem obrachunkowym związku jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VIII
ZASADY REPREZENTACJI ZWIĄZKU

§ 39
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych do kwoty
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz do podpisywania wszelkich dokumentów
dotyczących bieżącej działalności Związku lub wynikających z realizacji uchwał Zarządu,
w imieniu związku upoważniony jest samodzielnie Dyrektor Generalny.
§ 40
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych powyżej
kwoty, o której mowa w § 39, w imieniu Związku upoważnieni są łącznie:
1) Prezes i Dyrektor Generalny,

10

2)
3)
4)
5)

Wiceprezes i Dyrektor Generalny,
upoważniony przez Prezesa i Dyrektora Generalnego pełnomocnik,
upoważniony przez Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego pełnomocnik,
Prezes lub Wiceprezes z członkiem Zarządu.
ROZDZIAŁ IX
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA
§ 41

Związek odpowiada za swe zobowiązania tylko do wysokości swojego majątku.
§ 42
Odpowiedzialność majątkiem osobistym członka Zarządu oraz odpowiedzialność członków
Związku za jego zobowiązania jest wyłączona, jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności
z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ X
ZMIANY STATUTU

§ 43
Zmian w Statucie dokonuje na podstawie uchwały Walne Zgromadzenie Członków, na
wniosek Zarządu lub co najmniej jednej czwartej liczby członków zwyczajnych związku
podjętej większością dwóch trzecich głosów członków obecnych.
§ 44
O zamiarze dokonania zmian i ich treści
w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków.

należy

poinformować

członków

ROZDZIAŁ XI
CZŁONKOSTWO W INNYCH ORGANIZACJACH
§ 45
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej może być członkiem polskich, niemieckich
i międzynarodowych organizacji, zrzeszających organizacje o celach podobnych i zbieżnych
z celami Związku.
§ 46
Uchwałę o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 45 podejmuje Zarząd.
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ROZDZIAŁ XII
ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
§ 47
1. Rozwiązanie Związku może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków w celu rozwiązania związku zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych w terminie
czterech tygodni od dnia otrzymania wniosku.
§ 48
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków powinno wyraźnie określać szczególny
cel zgromadzenia polegający na rozstrzygnięciu wniosku o rozwiązaniu Związku.
§ 49
1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podjęcia uchwały o rozwiązaniu
Związku w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku zapada bezwzględną większością głosów członków
obecnych.
§ 50
Likwidację związku przeprowadza likwidator lub likwidatorzy wyznaczeni uchwałą Walnego
Zgromadzenia Członków.
§ 51
Majątek pozostały po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Związku i nie przeznaczony na
konkretne cele będzie przeznaczony na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zgromadzenia
Członków dla jednej lub kilku instytucji/organizacji, której celami statutowymi są cele
społeczne i publicznie użyteczne, w szczególności zaś wspieranie przyjaznych stosunków
polsko-niemieckich.
ROZDZIAŁ XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 52
W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawowe
dotyczące stowarzyszeń w Polsce oraz umowy międzynarodowe, których Polska jest stroną.
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