Stowarzyszenie
Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty

STATUT
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty i jest organizacją
wolną od jakichkolwiek politycznych i religijnych wpływów, rządzoną w demokratyczny sposób.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
4. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
5. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których działalność
dąży do osiągnięcia podobnych celów.
6. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami o podobnych celach statutowych na polu
lokalnym i międzynarodowym;
7.

Stowarzyszenie używa znaku i, oznaczeń, oznak oraz pieczęci według reguł określonych przez
Zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „CIM
Horyzonty”.

8.

Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r.
oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie a
także na podstawie niniejszego Statutu i regulaminu Stowarzyszenia. Posiada osobowość
prawną.

9.

Regulamin Stowarzyszenia jest przygotowywany przez Zarząd Stowarzyszenia. Regulamin jest
ogłoszony jawnie oraz jest zatwierdzony z wcześniej zgłoszonymi przez członków/inie
poprawkami w ciągu 14 dni.

10. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków/iń.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników/czki.

ROZDZIAŁ 2
Cele i formy działania
11.Działalność Stowarzyszenia służyć ma przede wszystkim:
a) rozwijaniu współpracy pomiędzy młodymi ludźmi z różnych krajów świata;
b) promowaniu tolerancji, Praw Człowieka oraz porozumienia między kulturami;
c) promowaniu polskiej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
d) organizacji i promowaniu wolontariatu;
e) budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez integrację różnych grup społecznych;
f) aktywizowaniu społecznemu, zawodowemu i kulturowemu młodych ludzi, szczególnie
młodzieży bezrobotnej i bezpośrednio zagrożonej wykluczeniem społecznym;
g) wszechstronnemu aktywizowaniu młodzieży na rzecz rozwoju osobistego i społeczności lokalnej
poprzez edukację pozaformalną i międzykulturową z wykorzystaniem narzędzi sztuki oraz sportu;
h) promowaniu postawy ekologicznej i edukacji na rzecz zasad zrównoważonego rozwoju;
i)

przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym

j)

tworzeniu, promocji i realizacji programów międzypokoleniowych

k)

edukacji i promowaniu działań profilaktycznych w zakresie zdrowia,

l)

tworzeniu, promocji i realizacji programów na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

m) zapobieganiu izolacji społecznej oraz wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami
poprzez aktywizację społeczną, kulturową i zawodową,
n) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dzieci.

11.1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) wymiany młodzieży;
b) seminaria, szkolenia i warsztaty;
c) długoterminowe projekty edukacyjne;
d) spotkania, wystawy, prezentacje oraz konferencje;
e) koncerty i festiwale
f) kampanie społeczne
g) wydarzenia sportowe i krajoznawcze,
h) półkolonie i/lub inne formy wypoczynku zorganizowanego.

11.2. Członkowie/inie Stowarzyszenia biorą udział w spotkaniach organizowanych przez
Stowarzyszenia młodzieżowe w Polsce i za granicą.
11.3. Priorytetowym adresatem działań Stowarzyszenia jest młodzież.
12.1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie
określonym w punkcie 11.1, podpunkty a, b, c, d, e, f, g, h.
12.2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie określonym
w punkcie 11.1, podpunkty b, d, e, g, h.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie/inie Stowarzyszenia
13.1.Członkami/iniami
honorowi/e

Stowarzyszenia

są

członkowie/inie

zwyczajni/e,

oraz wspierający/e.

13.2. Ilekroć w statucie jest mowa o członkach/iniach Stowarzyszenia, rozumie się przez to jego
członków/inie zwyczajnych/e.
14.1. Członkiem/inią zwyczajnym/ą Stowarzyszenia może zostać osoba, która ukończyła 16 lat,
włączając obcokrajowców. W wyjątkowych sytuacjach decyzję o wpisaniu na listę członków
podejmuje Zarząd.
14.2. Założyciele

uzyskują

członkostwo poprzez

podpisanie

deklaracji

przystąpienia do Stowarzyszenia.
14.3. Pozostałe osoby zostają członkami/iniami Stowarzyszenia po zaakceptowaniu poprzez
Zarząd podpisanej przez kandydata deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, opatrzonej
podpisem przynajmniej jednego członka/inię Zarządu.
15. Członkowie/inie Stowarzyszenia mają prawo do:
a) wybierania oraz bycia wybieranym do Zarządu Stowarzyszenia;
b) udziału w zebraniach Walnego Zgromadzenia Członków/iń Stowarzyszenia;
c) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, w tym Zarządu.

16. Członkowie/inie zwyczajni/e Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) przestrzegania Statutu oraz regulaminu Stowarzyszenia;
b) respektowania decyzji Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia;
c) opłacania składek członkowskich w kwocie 20 złotych rocznie i innych świadczeń
obowiązujących w Stowarzyszeniu;
d) brania udziału w co najmniej połowie Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia w ciągu roku;
e) godnego i aktywnego reprezentowania Stowarzyszenia zarówno na poziomie lokalnym,
narodowym i międzynarodowym.

17.1. Członkiem/inią honorowym/ą Stowarzyszenia może zostać:
a) osoba zasłużona dla Stowarzyszenia, były członek/ini Stowarzyszenia aktywnie działający/a na
jego rzecz;
b) osoba, której tytuł ten nada Walne Zgromadzenie członków/iń Stowarzyszenia.
17.2. Członek/ini honorowy/a ma prawo do uczestnictwa we wszystkich formach działalności
Stowarzyszenia poza czynnym i biernym prawem wyborczym.
17.3. Członkowie/inie honorowi/e mają obowiązek:
a) przestrzegania Statutu oraz Regulaminu Stowarzyszenia;
b) respektowania decyzji Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia.
17.4. Członkowie/inie honorowi/e są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
17.5. Członkiem/inią wspierającym/ą Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.
17.6. Osoba fizyczna lub prawna staje się członkiem/inią wspierającym/ą poprzez zaakceptowanie
uchwałą Zarządu jej pisemnej deklaracji członkostwa oraz jednoczesne zawarcie umowy
określającej zakres i formę świadczenia.
17.7. Członkowie/inie wspierający/e mają prawo do uczestnictwa we wszystkich formach
działalności Stowarzyszenia poza czynnym i biernym prawem wyborczym.
17.8.Członkowie/inie wspierający/e mają obowiązek:
a) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń;
b) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

18. Członkostwo Stowarzyszenia członków/iń zwyczajnych i honorowych ustaje na skutek:
a)

dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnego

oświadczenia skierowanego do Zarządu Stowarzyszenia;
b)

uchwały Walnego Zgromadzenia skreślającej z listy członków/iń Stowarzyszenia; z

powodu działania na szkodę Stowarzyszenia, postępowania sprzecznego ze Statutem lub
uchwałami Zarządu Stowarzyszenia, przyjętej większością 2/3 głosów; c) nie wywiązywanie
się z obowiązków członka/ini zwyczajnego/ej;
d) śmierci członka/ini.
ROZDZIAŁ 4
Władze Stowarzyszenia
I. Walne Zgromadzenie.
19.1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie jego członków/iń.
19.2. Walne Zgromadzenie zbiera się nie rzadziej niż raz na rok.
19.3. O terminie Walnego Zgromadzenia oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd
zawiadamia członków/inie Stowarzyszenia pisemnie co najmniej na 14 dni przed
terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.
19.4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane z ważnych przyczyn przez Zarząd: a)
z własnej inicjatywy Zarządu;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek co najmniej 1/4 członków/iń Stowarzyszenia.
19.5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przeciągu 2 miesięcy od daty
wpłynięcia wniosku.
19.6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Statucie,
podejmowane są zwykłą większością głosów członków/iń Stowarzyszenia przybyłych na
zebranie.
20. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków/iń należy w szczególności:
a) wybór oraz odwołanie członków/iń Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
b) udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia;
c)uchwalanie budżetu

Stowarzyszenia

zaproponowanego

aktualnego sprawozdania merytorycznego i finansowego;

przez Zarząd oraz

d) sprawy przekazane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia;
e) sprawy określone w statucie Stowarzyszenia.
II. Zarząd
21.1. Organem reprezentującym Stowarzyszenie, zaciągającym zobowiązania w jego imieniu oraz
podejmującym decyzje w sprawach niewymagających uchwały Walnego Zgromadzenia
członków/iń jest Zarząd Stowarzyszenia.
21.2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, a także do zaciągania zobowiązań finansowych
uprawnieni są dowolni dwaj członkowie/inie Zarządu łącznie.
21.3. W skład Zarządu liczącego od trzech do pięciu osób wchodzą między innymi:
Przewodniczący/a, Sekretarz/ka, Skarbnik/czka.
21.4. Członkami/iniami Zarządu mogą zostać osoby:
a) pełnoletnie;
b) niekarane za przestępstwa dokonane z winy umyślnej;
c) niespokrewnione i niebędące członkami/iniami rodziny osób zasiadających w Komisji
Rewizyjnej;
d) niespokrewnione i niebędące członkami/iniami rodziny innych członków/iń Zarządu.
21.5. Kadencja Zarządu trwa 24 miesiące. Walne Zgromadzenie, bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy liczby członków/iń Stowarzyszenia, może odwołać Zarząd w
całości jak i jego poszczególnych członków/iń przed upływem tego terminu.
22. Do obowiązków Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
b) realizowanie postanowień i uchwał Walnego Zgromadzenia;
c) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia;
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
e) przygotowanie budżetu do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie;
f) uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia;
g) podejmowanie decyzji o sprawach członkowskich;
h) informowanie członków/iń Stowarzyszenia o podjętych decyzjach.
23.1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch
trzecich składu członków/iń Zarządu.

23.2. Grupie pięciu członków/iń Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od decyzji
Zarządu.
23.3. W przypadku odwołania się od decyzji Zarządu sprawa będąca przedmiotem sporu
rozpatrywana jest przez Walne Zgromadzenie na jego najbliższym posiedzeniu.
23.4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków/iń Zarządu poniżej liczby osób
przewidzianej dla danego organu, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełnienia
brakującej ilości członków/iń tych organów. Uzupełnienie to następuje w drodze głosowania
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków/iń
Stowarzyszenia.
III. Komisja Rewizyjna
24.1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składająca się
z Przewodniczącego/ej oraz dwóch członków/iń.
24.2. Członkiem/inią Komisji Rewizyjnej może być członek/kini zwyczajny Stowarzyszenia.
24.3. Członkowie/inie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a)

być członkami/iniami organu zarządzającego ani pozostawać w związku małżeńskim, we

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z
członkami/iniami organu zarządzającego;
b)

być skazani/e prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia

publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c)

otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów

lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa/kę Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
24.4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 24 miesiące. Walne Zgromadzenie, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków/iń Stowarzyszenia,
może odwołać Komisję Rewizyjną w całości jak i jej poszczególnych członków/iń przed
upływem tego terminu.
24.4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności min. 2\3
Członków/iń Komisji Rewizyjnej.
24.5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu;

b) składanie wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia przez
Walne Zgromadzenie członków/iń;
c) wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia członków/iń oraz zebrania Zarządu.
25. W przypadku zmniejszenia się liczby członków/iń Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej poniżej
liczby osób przewidzianej dla danego organu, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje
uzupełnienia brakującej ilości członków/iń tych organów. Uzupełnienie to następuje w drodze
głosowania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków/iń
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ 5
Majątek Stowarzyszenia
26. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji,
grantów, spadków oraz ofiarności publicznej.
27. Wysokość rocznych składek członkowskich ustalana jest przez Walne Zgromadzenie
28. Stowarzyszenie nie może:
a)

udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do

swoich członków/iń, członków/iń swoich organów lub swoich pracowników/czek oraz osób, z
którymi członkowie/inie Stowarzyszenia, członkowie/inie jego organów lub jego pracownicy
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, zwanych dalej „osobami
bliskimi”;
b)

przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków/iń, członków/iń swoich

organów lub swoich pracowników/czek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
c)

wykorzystywać własnego majątku na rzecz swoich członków/iń, członków/iń swoich

organów lub swoich pracowników/czek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
Stowarzyszenia; d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
jego członkowie/inie, członkowie/inie jego organów lub jego pracownicy/czki oraz ich osób

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
29. Stowarzyszenie nie prowadzi zarobkowej działalności gospodarczej.
30. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi dokumentację księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
31. Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
ROZDZIAŁ 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
32.

Statut Stowarzyszenia może zostać zmieniony jedynie uchwałą Walnego Zgromadzenia

członków/iń podjętą w obecności co najmniej połowy członków/iń Stowarzyszenia.
33.

W przypadku braku wymaganego quorum Zarząd wyznacza dodatkowy termin zebrania

Walnego Zgromadzenia członków/iń, na którym zmiana Statutu może nastąpić zwykłą
większością głosów.
34.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić jedynie w drodze uchwały podjętej przez

Walne Zgromadzenie, w obecności co najmniej połowy członków/iń Stowarzyszenia, większością
trzech czwartych głosów za.

