Stan jednolity na dzień 9 czerwca 2014 r.

Statut

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, zwane dalej
Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz
niniejszego statutu.
§ 2.
1. Nazwa Stowarzyszenia to: Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju.
2. Angielski odpowiednik polskiej nazwy to: Sustainable Finance & Accounting Association.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń.
§ 4.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 5.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza
granicami kraju.
§ 6.
Stowarzyszenie może należeć do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji
oraz instytucji, na zasadach określonych w ich statutach.
§ 7.
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i z adresem Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może posługiwać się również znakiem firmowym Stowarzyszenia.
§ 8.
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
2. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
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Rozdział II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska związanego z działalnością finansów i
rachunkowości na rzecz zrównoważonego rozwoju.
§ 10.
Działalność statutowa Stowarzyszenia obejmuje:
a)

organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i kongresów,

b)

prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej,

c)

propagowanie idei zrównoważonego rozwoju,

d)

przygotowywanie ekspertyz i opracowań naukowych,

e)

współpracę z jednostkami samorządowymi i państwowymi,

f)

nagradzanie osiągnięć naukowych w ramach organizowanych konkursów,

g)

wspieranie rozwoju naukowego członków Stowarzyszenia,

h)

prowadzenie działalności badawczej lub rozwojowej.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11.
Członków Stowarzyszenia dzieli się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§ 12.
1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem
polskim lub cudzoziemcem, która przyjmuje do realizacji i popiera cele i zadania
Stowarzyszenia.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna
działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Dopuszcza się członkowstwo w Stowarzyszeniu cudzoziemców niemających miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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§ 13.
1. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd
bezwzględną większością głosów w terminie do 3 miesięcy od złożenia na piśmie deklaracji
członkowskiej zawierającej imię i nazwisko dwóch członków polecających.
2. Uchwała przyjmująca w poczet członków jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.
3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie
do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od doręczęnia Uchwały Zarządu. Odwołanie musi
być rozpatrzone w terminie do 3 miesięcy od jego złożenia.
§ 14.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) terminowego opłacania składek.
§ 15.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd w
terminie do 3 miesięcy od złożenia pisemnej deklaracji zawierającej proponowane formy
pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo używać nazwy i znaku firmowego Stowarzyszenia zgodnie
z regulacjami określonymi przez Zarząd w odrębnym Regulaminie.
4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków wspierających
przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od doręczenia Uchwały
Zarządu. Odwołanie musi być rozpatrzone w terminie do 3 miesięcy od jego złożenia.
§ 16.
Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub
minimum 10 członków Walne Zgromadzenie Członków ma prawo nadać „Członkowstwo
Honorowe Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”.
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§ 17.
1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni, z
wyłączeniem biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie mają prawa głosu, mogą jednak brać udział, z
głosem doradczym, w pracach władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 18.
1. Utrata członkowstwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
b) wykluczenia przez Zarząd, na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia lub z
własnej inicjatywy Zarządu z powodu:
- łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- uchylania się od pracy w Stowarzyszeniu przez dłuższy okres,
- opóźnień w opłacaniu składek minimum za jeden rok,
c) pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia
Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 19.
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 20.
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przez Walne
Zgromadzenie Członków. Wybrana zostaje osoba, która uzyska kolejno najwięcej głosów
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„za”. Bezwzględna większość głosów rozumiana jest jako więcej niż połowa głosów „za”,
spośród głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż
przez dwie kadencje.
§ 21.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że
postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 22.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 23.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 24.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przynajmniej raz do roku
przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
pocztą elektroniczną na wskazany w deklaracji członkowskiej adres e-mail oraz na
prowadzonej przez Stowarzyszenie stronie internetowej, co najmniej na 14 dni przed
terminem Zgromadzenia.
3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w pierwszym i drugim terminie. Drugi termin
wyznacza się w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie. W drugim terminie Walne
Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania a
uchwały są ważne bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.
§ 25.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
pocztą elektroniczną na wskazany w deklaracji członkowskiej adres e-mail oraz na
prowadzonej przez Stowarzyszenie stronie internetowej, co najmniej na 14 dni przed
terminem Zgromadzenia.
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4. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w pierwszym i drugim terminie. Drugi termin
wyznacza się w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie. W drugim terminie Walne
Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania a
uchwały są ważne bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.
§ 26.
Głosowania Walnego Zgromadzenia Członków w sprawach osobowych są tajne.
§ 27.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
f) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
Zarząd, bądź Komisję Rewizyjną,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 28.
1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd jest zobowiązany do stosowania się do uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 29.
Zarząd składa się z prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika. Zarząd, z
wyjątkiem jednego wiceprezesa, jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków. Jeden
z wiceprezesów może być powoływany przez Zarząd.
§ 30.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi prezes.
3. Podejmowanie decyzji wymaga obecności co najmniej trzech członków Zarządu.
4. Każdy członek zarządu dysponuje jednym głosem.
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§ 31.
Do kompetencji Zarządu należą:
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) określanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
h) kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia,
i) przyjmowanie nowych członków,
j) skreślanie z listy członków,
k) uchwalanie minimalnej wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
l) wyróżnianie szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia osób, zgodnie z Regulaminem
Zarządu.
§ 32.
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
f) opiniowanie sprawozdań finansowych na Walne Zgromadzenie Członków.
§ 33.
1. W przypadku gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 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 1/2 składu organu.
7

2. W przypadku wakatu na stanowisku prezesa pełniącym obowiązki na tym stanowisku, do
czasu wyboru prezesa przez Walne Zgromadzenie Członków, zostaje najstarszy wiekiem
członek Zarządu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 34.
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) innych przychodów z działalności statutowej.
§ 35.
Fundusz statutowy tworzony jest ze składek członkowskich.
§ 36.
Do przychodów z działalności statutowej zalicza się:
a) darowizny, spadki, zapisy,
b) dotacje i ofiarność publiczną,
c) inne przychody z działalności statutowej.
§ 37.
Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa regulamin przyjęty w drodze uchwały
przez Zarząd.
§ 38.
Wszelkie środki pieniężne są przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym
Stowarzyszenia.
§ 39.
1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia do
wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) podejmuje Zarząd.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia powyżej
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków.
§ 40.
Do czynności sądowych i pozasądowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu, w tym prezesa.
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ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
§ 42.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
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