STATUT
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocpodatnikom.pl

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Ogólnopolskie

Stowarzyszenie

Pomocpodatnikom.pl,

zwane

dalej

Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, trwałym, apolitycznym i samorządnym
stowarzyszeniem działającym na podstawie niniejszego statutu, ustawy Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz innych
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jastrzębie-Zdrój.
2. Głównym terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać także poza granicami
kraju.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
§3
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
2. Do realizacji celów statutowych lub prowadzenia działalności gospodarczej
Stowarzyszenie może tworzyć osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne

Rozdział ll
Cele i sposoby ich realizacji
§4
Do celów działalności Stowarzyszenia należą:
1. ochrona praw obywatelskich, wspomaganie rozwoju demokracji oraz kształtowanie
etyki podatkowej
2. reprezentowanie

interesów

podatników

przed

organami

państwowymi

i samorządowymi, w szczególności przed organami administracji podatkowej,
3. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym organizowanie pomocy naukowej,
szkoleniowej i doradczej dla przedsiębiorców;
4. upowszechnianie wiedzy o prawie podatkowym i celnym, a także podnoszenie
świadomości prawnej społeczeństwa;
5. prowadzenie badań nad istotnymi zagadnieniami prawa, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa podatkowego i celnego, w tym opiniowanie obowiązujących
przepisów prawa oraz tworzenie projektów aktów normatywnych,
6. współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia;
7. współpraca z innymi instytucjami oraz osobami w zakresie zbierania informacji
i wymiany doświadczeń w dziedzinie stosowania i przestrzegania prawa, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i celnego;
8. organizacja szkoleń, wykładów, seminariów, w szczególności z zakresu prawa
podatkowego, celnego, rachunkowości, finansów oraz innych dziedzin prawa
i działalności gospodarczej;
9. organizowanie życia koleżeńskiego członków Stowarzyszenia, w tym prowadzenie
działalności szkoleniowej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i integracyjnej
członków Stowarzyszenia.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. udzielanie podatnikom porad i wyjaśnień oraz sporządzanie opinii – w zakresie
obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów
podatkowych i celnych;
2. reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi oraz innymi organami
administracji

publicznej,

trybunałami,

sądami

administracyjnymi

i

sądami

powszechnymi;
3. organizowanie seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, wykładów oraz
spotkań integracyjnych dla członków Stowarzyszenia oraz innych osób i podmiotów
zainteresowanych problematyką podatkową i działalnością gospodarczą;
4. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, a także instytucjami
i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi;
5. współpracę ze środkami masowego przekazu;
6. prowadzenie

działalności

szkoleniowej,

publicystycznej,

marketingowej, doradczej, naukowej oraz reklamowej;
7. organizowanie bezpłatnych konsultacji dla podatników;

wydawniczej,

8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz propagowanie europejskich
standardów, norm i dyrektyw prawa podatkowego;
9. pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy krajowych i zagranicznych dostępnych
w ramach programów pomocy.
§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich
członków.
2. Do realizacji zadań statutowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub powierzać określone czynności
innym osobom.
§7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności ma służyć realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

Rozdział Ill
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§8
Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.
§9
1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, inne stowarzyszenia,
spółdzielnie, spółki prawa handlowego' oraz inne osoby prawne lub jednostki
organizacyjnie nie posiadające osobowości prawnej, popierające i wspomagające
realizację celów i zadań określonych statutem Stowarzyszenia.
§ 10
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez
Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnego
zgłoszenia.
2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków lub członków wspierających,

składający zgłoszenie może odwołać się za pośrednictwem Zarządu do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
§ 11
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
3. uczestniczenia w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych, konferencjach i innych
wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
§ 12
Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu
Członków. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Członków z głosem doradczym.
§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1. aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularne opłacanie składek członkowskich;
4. dbanie o należyty wizerunek Stowarzyszenia.
§ 14
Członkostwo ustaje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2. prawomocnej uchwały Zarządu o wykluczeniu z Stowarzyszenia;
a) za działalność sprzeczna ze statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) za zaleganie z opłatami składek członkowskich za okres powyżej 6 miesięcy;
c) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3. śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych.
§ 15
Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje,
w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu, prawo wniesienia odwołania do

Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest
ostateczna.
Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
§ 16
Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.
§ 17
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
§ 18
W razie zmniejszenia się składu władz stowarzyszenia określonych w § 16 w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji
dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
§ 19
Uchwały wszystkich organów stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym
i zapadają zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią
inaczej. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Rozdział V
Walne Zgromadzenie Członków
§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co
najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy. Zarząd powiadamia członków o miejscu,
terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków poprzez umieszczenie
pisemnego obwieszczenia na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia.
4. Ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić nie później

niż 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Nadzwyczajne

Walne

Zgromadzenie

Członków

zwołuje

w

szczególnie

uzasadnionych przypadkach:
a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) co najmniej 1/3 ogólnej liczby wszystkich członków stowarzyszenia.
6. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni
stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni
goście.
7. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
8. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący
oraz sekretarz Walnego Zgromadzenia.
9. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów spośród członków stowarzyszenia lub zaproszonych gości.
§ 21
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków;
4) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium
Zarządowi;
5) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu
i Komisji Rewizyjnej;
6) uchwalanie zmian statutu;
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
9) rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność Zarządu.
2. Odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej
większości głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do
głosowania.

Rozdział Vl
Zarząd
§ 22
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje go na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzenia Członków. Kadencja Zarządu
rozpoczyna się z dniem wyboru na Zgromadzeniu.
2. Zarząd składa się z powoływanych członków w liczbie od 3 (trzech) do 7 (siedmiu),
w tym: Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu -oraz pozostałych Członków
Zarządu. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesów Zarządu oraz ustala ich
liczbę.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz oraz wydaje
stosowne zarządzenia.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes, podając
do wiadomości przewidywany porządek obrad.
5. Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu. Dla ważności oświadczeń woli, jak
również wszelkich pism, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym
Prezesa lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa.
6. Zarząd realizuje swoje zadania przez podejmowanie stosownych uchwał na
posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
7. Zasady działania Zarządu stowarzyszenia ustala regulamin.
8. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów poniesionych z tytułu pełnienia
funkcji, w szczególności reprezentacji Stowarzyszenia. Zwrot kosztów członkowi
Zarządu następuje na podstawie zarządzenia Prezesa.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy: .
1) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
2) planowanie i _realizacja polityki finansowej Stowarzyszenia, w tym ustalanie
i realizacja budżetu Stowarzyszenia;
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
4) zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych oraz podejmowanie

decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia;
5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz przygotowywanie porządku
obrad;
6) składanie sprawozdań ze swej działalności oraz z działalności Stowarzyszenia na
Walnym Zgromadzeniu Członków;
7) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i ich
realizacja;
8) umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty składek członkowskich w sytuacjach
losowych członków Stowarzyszenia;
9) zatrudnianie pracowników administracyjnych oraz innych osób pomocnych do
wykonywania działalności gospodarczej;
10)przygotowywanie projektów regulaminów działania organów Stowarzyszenia;
11) przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał
w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia

Rozdział Vll
Komisja Rewizyjna
§ 24
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja Rewizyjna wybiera spośród
siebie przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
2) składanie wniosków o udzielenie lub o odmowie udzielenia absolutorium
Zarządowi;
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli;
4) badanie celowości i legalności wydatków oraz ich zgodności z budżetem,
a także opiniowanie rocznego budżetu i bilans działalności finansowej
Stowarzyszenia;
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków;
6) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych
obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
§ 26
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż raz do roku.
2. Komisja Rewizyjna określa regulamin swojej pracy.

Rozdział VIII
Majątek i fundusze
§ 27
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów
i spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz
ofiarności publicznej.
§ 28
1. Składki członkowskie powinny być wpłacane z góry, do końca I kwartału każdego
roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki nie później niż w ciągu 30 dni od
otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
2. Wysokość składek określa uchwała Zarządu.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i sporządza corocznie bilans zatwierdzany przez
Zarząd.

Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia
§ 28
1. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie
Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej
1/2 członków uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków
uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując

uchwałę

o

rozwiązaniu

Stowarzyszenia

Walne

Zgromadzenie

Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia.
4. W

sprawach

dotyczących

rozwiązania

i

likwidacji

Stowarzyszenia,

nie

uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001r. Nr 79 poz. 855,
z późn. zm.).

