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STATUT 

TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY POLSKIEJ 

„Polonez” 
 
 
 
 
§ 1. Nazwa, siedziba, rok rozrachunkowy 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę – „Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej 
„Polonez” w Münsterland” – i ma swoją siedzibę w Münster. 

2. Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru stowarzyszeń i nosi dodatek do 
nazwy „e.V“- "eingetragener Verein" – (zarejestrowane stowarzyszenie).   

3. Rokiem rozrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

§ 2 Cel stowarzyszenia. 

1. Stowarzyszenie służy wyłącznie i bezpośrednio celom społecznym, w 
rozumieniu rozdziału "cele zwolnione z podatku" ordynacji podatkowej 
(szczególnie w rozumieniu § 52 ust. 2 zdanie 1 nr 13 ordynacji podatkowej). 
Stowarzyszenie wspiera międzynarodowe poglądy polityczne, tolerancję we 
wszelkich dziedzinach oraz ideę porozumienia między narodami. 

2. Celem stowarzyszenia jest wspieranie stosunków niemiecko-polskich w 
dziedzinie kultury, promowanie kultury, sztuki i nauki, jak również oświaty i 
wykształcenia, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, sportu oraz pomoc 
osobom potrzebującym. Odbywa się to szczególnie na podstawie umowy 
niemiecko-polskiej z dnia 17.06.1991 o dobrym sąsiedztwie u współpracy. 

3. Stowarzyszenie jest apolityczne i neutralne światopoglądowo. 

§ 3 Bezinteresowna działalność 

Stowarzyszenie działa bezinteresownie, nie realizuje przede wszystkim celów 
komercyjnych.   

§ 4 Zastosowanie środków 

Środki stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji 
celów statutowych. Członkowie stowarzyszenia nie otrzymują wsparcia 
finansowego ze środków stowarzyszenia. 

§ 5 Zakaz wynagradzania 

Nikt nie może być ani wynagradzany wydatkami niezgodnymi z celem 
stowarzyszenia, ani wspierany niewspółmiernie wysokim wynagrodzeniem.   

§ 6 Uzyskanie członkowstwa 

1. Członkami stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby 
prawne. 

2. Wniosek o przyjęcie do stowarzyszenia należy złożyć w formie pisemnej. 
3. Wniosek o przyjęcie do stowarzyszenia rozpatrzy zarząd. 
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4. W wypadku odmówienia przyjęcia do stowarzyszenia, które nie wymaga 
uzasadnienia, ubiegający się ma prawo odwołania do zgromadzenia 
członków, które wtedy decyduje ostatecznie o przyjęciu.  

§ 7 Zakończenie członkostwa 

1. Członkostwo kończy się wraz z wystąpieniem, wykluczeniem, śmiercią lub 
rozwiązaniem w wypadku osoby prawnej. 

2. Wystąpienie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przed 
członkiem zarządu upoważnionym do reprezentacji stowarzyszenia. Pisemne 
oświadczenie o wystąpieniu musi być złożone przed zarządem najpóźniej  
miesiąc przed zakończeniem roku rozrachunkowego. 

3. Wykluczenie może nastąpić jedynie z ważnego powodu. Ważnym powodem 
jest przede wszystkim szkodliwe działanie dla celów stowarzyszenia, 
naruszenie określonych statutem obowiązków lub zaległości w składce 
wynoszące przynajmniej jeden rok. Decyzję o wykluczeniu podejmuje zarząd. 
Odnośnie wykluczenia członek ma prawo zgłosić odwołanie do zgromadzenia 
członków, które należy skierować do zarządu w formie pisemnej w terminie 
jednego miesiąca po otrzymaniu decyzji o wykluczeniu.   Walne zebranie 
członków podejmuje ostateczną decyzję w imieniu stowarzyszenia. Członek 
posiada zastrzeżone prawo skontrolowania tego środka przez powołanie sądu 
zwyczajnego. Powołanie sądu do sprawy ma działanie odraczające do 
momentu prawomocnego wyroku sądu. 

§ 8 Składki 

Od członków pobierane są składki. Wysokość składek oraz terminy ich 
płatności określa walne zebranie członków.  

§ 9 Organy stowarzyszenia 

Organami stowarzyszenia są: 

1. Walne zebranie członków 

2. Zarząd  

§ 10 Walne zebranie członków 

1. Walne zebranie członków jest najwyższym organem stowarzyszenia. Do jego 
zadań należy przede wszystkim wybór i odwołanie zarządu, absolutorium 
zarządu, przyjęcie raportów zarządu, wybór komisji rewizyjnej, ustalenie 
wysokości składek i terminu ich płatności, uchwalanie postanowień o zmianie 
statutu, rozwiązaniu stowarzyszenia, decydowanie o przyjęcie i wykluczeniu 
członków w wypadku odwołania oraz inne zadania wynikające ze statutu lub 
ustawy. 

2. W pierwszym kwartale roku rozrachunkowego odbywa się zwyczajne walne 
zebranie członków. 

3. Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania 
członków, gdy przynajmniej jedna trzecia członków złoży takie 
zapotrzebowanie w formie pisemnej podając uzasadnienie.  

4. Walne zebranie członków zwoływane jest przez zarząd w formie pisemnej - 
najpóźniej miesiąc przed planowanym zebraniem, z podaniem porządku 
obrad. Termin ten rozpoczyna się od dnia następującego po wysłaniu 
zawiadomienia o zebraniu. Pismo zawiadamiające uważa się za doręczone, 
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gdy wysłane było na ostatni podany w stowarzyszeniu adres. Dopuszcza się 
elektroniczne przesyłanie pism (e-mail, sms) oraz faksem. 

5. Porządek obrad może zostać zmodyfikowany, jeżeli jeden z członków 
wystosuje taki wniosek pisemnie, przynajmniej na tydzień przed planowanym 
terminem zebrania. Uzupełnienie porządku obrad zostanie obwieszczone na 
początku zebrania. 

6. Wnioski o wybór oraz odwołanie wyboru zarządu, o zmianę statutu lub 
rozwiązanie stowarzyszenia, które nie zostały uwzględnione w przesłanym 
zaproszeniu na walne zebranie członków, mogą być rozpatrywane dopiero na 
kolejnym walnym zebraniu członków. 

7. Walne zebranie członków zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu 
na liczbę obecnych członków. 

8. Walne zebranie członków prowadzi członek zarządu. 
9. Na początku walnego zebrania członków należy wybrać protokolanta. 
10. Każdy członek ma jeden głos. Prawo głosu może być wykonywane tylko 

osobiście lub w imieniu członka po przedłożeniu pisemnego upoważnienia. 
11. Podczas głosowania decyduje zwyczajna większość oddanych głosów. 
12. Zmiany statutu oraz rozwiązanie stowarzyszenia mogą zostać podjęte tylko 

większością głosów przy obecności 2/3 liczby członków. 
13. Wstrzymanie się od głosu oraz głosy nieważne nie są brane pod uwagę. 
14. Uchwały walnego zebrania członków zapisuje się w protokole, który musi 

zostać podpisany przez kierującego zebraniem oraz protokolanta.  
15. Dopuszcza się audiowizualny zapis zebrania, który stanowi nieodłączną część 

protokołu. 

§ 11 Zarząd 

1. Zarząd zgodnie z § 26 BGB składa się z 1 lub 2 przewodniczących i kasjera 
(sekretarza). Reprezentują oni stowarzyszenie sądownie i pozasądowo. 
Dwóch członków zarządu reprezentuje stowarzyszenie wspólnie. 

2. Zarząd wybierany jest przez walne zebranie członków na okres dwóch lat. 
3. Członkami zarządu mogą być jedynie członkowie stowarzyszenia. 
4. Dopuszcza się ponowny wybór.  
5. Zarząd urzęduje tak długo, dopóki nie zostanie wybrany nowy zarząd. 
6. W wypadku zakończenia członkostwa w stowarzyszeniu kończy się też urząd 

w zarządzie. 

§ 12 Komisja rewizyjna 

1. Walne zebranie członków wybiera na okres dwóch lat dwuosobową komisję 
rewizyjną.  

2. Osoby te nie mogą być członkami zarządu. 
3. Dopuszcza się ponowny wybór.  

§ 13 Rozwiązanie stowarzyszenia 

W wypadku rozwiązania lub unieważnienia stowarzyszenia lub w wypadku 
zniesienia uprzywilejowania podatkowego majątek stowarzyszenia przechodzi na 
Deutsches Rotes Kreutz, Kreisverband  Münster e.V. 
Zumsandestraße 25/27, 48145 Münster. Registernummer: VR 1456 (Amtsgericht 
Münster) Steuernummer: 337/5906/1094- (http://www.drk-muenster.de/) 

 


