STATUT
Stowarzyszenia Metody Somayog, Edukacji i Rozwoju
obowiązujący od dnia 10 stycznia 2011 roku
ze zmianami z dnia 08 czerwca 2015 roku
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Metody Somayog, Edukacji i Rozwoju” w dalszych
postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i
oznaczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Siedzibą stowarzyszenia jest Wrocław. Terenem działania jest cały świat.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
Rozdział II
Cele i środki działania

5. Celami Stowarzyszenia są:
a) działanie na rzecz rozwoju świadomości i zdrowia, w tym pobudzanie świadomości
zdrowotnej społeczeństwa, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego stylu życia,
b) wszechstronne propagowanie informacji w zakresie metody Somayog,
c) działalność w obrębie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
d) działalność w obrębie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym promocja i popieranie
samorozwoju poprzez szkolenia i publikacje,
e) promocja walorów turystycznych i krajoznawczych województwa dolnośląskiego,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
f) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
g) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi,
h) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
i) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom
społecznym,
j) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji,
k) działalność charytatywna,
l) promocja i organizacja wolontariatu.
6. Stowarzyszenie swe cele realizuje - jako działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego poprzez:
a) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,
b) kreowanie i promocję produktów lokalnych,
c) badania, analizy, opracowania, przetwarzanie informacji,
d) organizację spotkań, szkoleń, warsztatów, prezentacji, wystaw, konferencji, zawodów
sportowych oraz innych form aktywności społecznej,
e) promocję i marketing,
f) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,
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kierowanie do nich postulatów,
reprezentowanie interesów członków i osób trzecich w sprawach objętych celami działania
Stowarzyszenia,
czynną ochronę zasobów przyrodniczo-kulturowych,
wdrażanie strategii, programów, projektów, planów służących zrównoważonemu rozwojowi
tego obszaru,
opracowywanie publikacji oraz działalność wydawniczą,
prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
odpłatna i nieodpłatna działalność usługowa,
prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,
udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym
samorządom,
pozyskiwanie środków rzeczowo-finansowych.

Rozdział III
Członkowie
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada Członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo
polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
Małoletni, do ukończenia 18 roku życia, mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą
przedstawicieli ustawowych. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy niezależnie
od miejsca zamieszkania.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską
oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Statutu.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełnię praw publicznych lub osoba
prawna deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz wyrazi zgodę na nadanie członkostwa honorowego.
Członkostwo honorowe nadaje Zarząd na wniosek 2 Członków Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają
takie prawa jak Członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich, mają jednak obowiązek przestrzegania

Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
20. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu Członka:
‒ z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
‒ na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia, nie będących członkami Zarządu
Stowarzyszenia, z powodu nieprzestrzegania Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia;
‒ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
‒ niewykonywania obowiązków Członka, w tym zalegania ze składkami lub
zadeklarowanymi świadczeniami przez okres co najmniej 3 miesięcy i nieuregulowania
ich mimo wezwania do zapłaty lub wykonania;
c) śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
21. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje
odwołanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały, do Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

22. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
23. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością
głosów, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej są
ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków tych organów.
24. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
a) W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
‒ z głosem stanowiącym - Członkowie zwyczajni,
‒ z głosem doradczym - Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
b) Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
25. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
Członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
26. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym przez Zarząd
Stowarzyszenia.
27. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Jeżeli na wyznaczony termin zebrania nie stawi
się wymagana liczba osób, kolejne głosowanie może odbyć się niezależnie od liczby obecnych nie
wcześniej niż pół godziny po bezskutecznym upływie pierwotnego terminu.
28. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu,
g) uchwalanie budżetu,
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
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Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów.
Zarząd jest powołany do prowadzenia spraw i reprezentowania Stowarzyszenia.
Zarząd składa się z 2 do 5 osób, które spośród siebie wybierają na pierwszym posiedzeniu Prezesa i
Skarbnika.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
i) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia Członków.
Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów, udzielania
pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych,
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia. Oświadczenia składane
Stowarzyszeniu oraz doręczanie korespondencji może następować wobec jednego członka Zarządu
Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego na
pierwszym posiedzeniu Komisji.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) składanie sprawozdań z kontroli i swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie organu, który
uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Rozdział V
Majątek i Fundusze

39. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z własnej działalności statutowej,
d) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia,
e) dotacji i ofiarności publicznej,
f) z odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
40. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
41. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

42. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
43. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach
majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
44. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną Członków, aczkolwiek do
prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
45. Cały dochód z działalności przeznaczany jest na działalność statutową.
46. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na
realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego Członków.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
47. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich). Jeżeli na wyznaczony
termin zebrania nie stawi się wymagana liczba osób, kolejne głosowanie może odbyć się niezależnie
od liczby obecnych nie wcześniej niż pół godziny po bezskutecznym upływie pierwotnego terminu.
48. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
49. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
a w szczególności przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

