STATUT
ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ
KONFEDERACJA NA RZECZ PRZYSZŁOŚCI KRAKOWA
CRACOVIA URBS EUROPAEA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

§1
Związek Stowarzyszeń nosi nazwę KONFEDERACJA NA RZECZ PRZYSZŁOŚCI KRAKOWA CRACOVIA URBS
EUROPAEA.
W dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszenie zwane jest Konfederacją.
Konfederacja zrzesza stowarzyszenia i osoby prawne akceptujące cele Konfederacji i jej sposoby działania. których
głównym celem działalności nie jest działalność zarobkowa.
Członkami Konfederacji mogą być także osoby fizyczne o statusie członka honorowego.
Konfederacja posiada osobowość prawną.
§2
Terenem działania Konfederacji jest obszar Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Krakowa. Dla realizacji swoich
celów Konfederacja może podejmować działania poza granicami Polski.
Siedzibą władz Konfederacji jest Kraków.

§3
Konfederacja zostaje zawiązana na czas nieokreślony. Działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego statutu.
§4
Konfederacja może używać odznak, pieczęci i znaków towarowych według wzorów ustalonych przez Zarząd, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
§5
Konfederacja może stowarzyszać się z innymi organizacjami krajowymi lub zagranicznymi.
§6
Działalność Konfederacji oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków tworzących ją organizacji. Do prowadzenia
swoich spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i sposoby działania.
§7
Celami Konfederacji są:
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
b. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w kierunku samorządności.
c. Krzewienie edukacji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
d. Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji lokalnej.
e. Ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ochrona krajobrazu.
f. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki
kościelne (jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.
2. Celami Konfederacji wobec Krakowa i regionu krakowskiego są
a. Mobilizowanie obywatelskiej troski i wysiłków dla zachowania Krakowa jako niepowtarzalnego skarbu Polski i Europy
a zarazem zapewnienia mu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju.
b. Dbałość o specyficzne cechy przestrzeni ukształtowanej przez historię i uwarunkowania przyrodnicze, dla zachowania
i przywrócenia kulturowych, zabytkowych, krajobrazowych i przyrodniczych wartości z uwzględnieniem funkcji
edukacyjnych i rekreacyjnych.
1.
a.

1.
2.

3.

§8
Konfederacja realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej
W zakres działalności nieodpłatnej wchodzi
a) organizowanie konferencji, działalność wydawniczą, organizowanie akcji społecznych, działalność informacyjną,
edukacyjną i wystawienniczą,
b) publiczne wypowiadanie się i wyrażanie opinii,
c) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
d) wspieranie działań osób i instytucji,
e) udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
f) inicjatywy i opinie legislacyjne.
W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nie przyznania dotacji lub jej przyznania w stopniu nie pokrywającym całości
niezbędnych kosztów, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępie 2. A).
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§9
Konfederacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności w całości służy realizacji celów statutowych
Konfederacji i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 10
Członkowie Konfederacji dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§ 11
1. Członkami Konfederacji mogą być stowarzyszenia oraz osoby prawne, wymienione w paragrafie 1, ustęp 3.
2. Osoba prawna mająca cele zarobkowe może być jedynie członkiem wspierającym Konfederacji.
§ 12
Członkiem zwyczajnym może zostać stowarzyszenie lub osoba prawna nie działająca w celach zarobkowych, która:
a) zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu Konfederacji, w tym do płacenia składek,
b) złoży pisemną deklarację członkowską,
c) uzyska akceptację Zarządu.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, w tym również działająca w celach zarobkowych, zainteresowana
statutową działalnością Konfederacji, która:
a) zadeklaruje świadczenie Konfederacji pomocy finansowej lub merytorycznej,
b) zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu Konfederacji, w tym do płacenia składek,
c) złoży pisemną deklarację członkowską,
d) uzyska akceptację Zarządu.
2. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w Konfederacji przez swojego przedstawiciela.
§ 14
1. Członek zwyczajny ma prawo, działając poprzez swoich przedstawicieli:
a) wybierać i być wybieranym do władz Konfederacji,
b) głosować,
c) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez Konfederację,
d) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Konfederacji,
e) nosić odznakę organizacyjną,
f) zaskarżać do Walnego Zebrania uchwały Zarządu dotyczące praw i obowiązków członkowskich,
g) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Konfederacji.
2. Członek zwyczajny jest obowiązany do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach Konfederacji oraz propagowania jej celów i programu,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Konfederacji,
c) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 15
1. Członek wspierający ma wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu, z wyjątkiem praw określonych w § 14 ust. 1
pkt. a, b, f.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Konfederacji świadczeń.
Ponadto ma on takie same obowiązki jak członek zwyczajny.
§ 16
Składki członkowskie mają być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
§ 17
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Konfederacji lub w inny sposób
zasłużona dla Konfederacji.
Członkostwo honorowe jest nadawane na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zebrania.
1. Członek honorowy ma prawo:
a) uczestniczyć w pracach i obradach organów Konfederacji, ale jedynie z głosem doradczym,
b) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez Konfederację,
c) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Konfederacji,
d) nosić odznakę organizacyjną,
e) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Konfederacji.
2. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
3. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Konfederacji.
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§ 18
1. Członkostwo Konfederacji ustaje na skutek:
a) utraty przez członka osobowości prawnej lub rozwiązania stowarzyszenia,
b) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
c) wykluczenia przez Zarząd członka zwyczajnego lub wspierającego, który rażąco narusza postanowienia statutu, regulaminów
lub uchwał władz Konfederacji,
d) wykluczenia przez Zarząd członka zwyczajnego lub wspierającego, który zalega z opłacaniem składek członkowskich przez
okres dłuższy niż 12 miesięcy lub nie spełnia innych zobowiązań i świadczeń wobec Konfederacji,
e) prawomocnego wyroku sądu powszechnego pozbawiającego praw publicznych osobę prawną będącą członkiem zwyczajnym,
wspierającym lub honorowym,
f) pozbawienia przez Walne Zebranie tytułu członka honorowego, w szczególności w przypadkach przewidzianych w pkt .c., .d.
2. W przypadkach wykluczenia członka przez Zarząd Konfederacji określonych w ust. 1, pkt .c., .d. i .f., a także w przypadku
pozbawienia przez Walne Zebranie tytułu członka honorowego, Zarząd pisemnie zawiadamia o tym członka podając przyczynę
wykluczenia lub pozbawienia tytułu. W przypadku określonym w ust. 1, pkt .c., .d., członek ma prawo zaskarżyć uchwałę
Zarządu do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia; w powiadomieniu Zarząd ma obowiązek
pouczyć wykluczonego członka o tym prawie.
3. Ponowne przyjęcie do Konfederacji członków, którzy utracili członkostwo na podstawie ust. 1 pkt .c., .d. następuje
na podstawie uchwały Zarządu lub uchwały Walnego Zebrania podjętej w wyniku zaskarżenia uchwały Zarządu, lub po ustaniu
przyczyn utraty członkostwa i ponowieniu procedury przyjęcia opisanej w § 12 lub § 13.
Rozdział IV
Władze Konfederacji.
§ 19
Władzami Konfederacji są:
a) Walne Zebranie członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Rada Konfederacji.
1.
2.
3.
4.

§ 20
Kadencja Zarządu trwa 2 lata, wybór członków dokonywany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym głosami za do
przeciw.
Kadencja Rady Konfederacji oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, wybór ich członków dokonywany jest przez walne
Zebranie w głosowaniu tajnym głosami za do przeciw.
Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady Konfederacji ani Komisji Rewizyjnej.
W przypadku niemożności dalszego pełnienia funkcji przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej skład osobowy tych
organów uzupełniany jest na zasadach określonych w ust. 1 i 2.
Walne Zebranie

1.
2.
3.

§ 21
Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Konfederacji.
W Walnym Zebraniu biorą udział przedstawiciele członków zwyczajnych Konfederacji z głosem stanowiącym oraz
członkowie wspierający i honorowi - z głosem doradczym.
Walne Zebranie wybiera spośród swoich uczestników Przewodniczącego i protokolanta. Wybór następuje zwykłą
większością głosów za do przeciw w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 22
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, a w przypadkach określonych w § 25 pkt. b, i, .j większością 3/4 głosów za do przeciw, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 23
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania powiadamia Zarząd poprzez ogłoszenie na stronach internetowych
Konfederacji co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
2. Obrady Walnego Zebrania otwiera Przewodniczący Rady Konfederacji a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez
Radę Konfederacji.
1.
2.
3.

4.

§ 24
Walne Zebrania członków dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z jego własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej jednej piątej członków zwyczajnych lub wspierających,
c) na żądanie Rady Konfederacji lub Komisji Rewizyjnej.
W przypadkach określonych w ust. 3 pkt. b. i .c. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zebranie w ciągu 45 dni od dnia
zgłoszenia żądania.
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§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) podejmowanie wszelkich uchwał w przedmiocie działalności Konfederacji,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) uchwalanie głównych kierunków działań,
d) uchwalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zebrania i jego poszczególnych izb,
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Rady Konfederacji i Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie zaskarżonych uchwał Zarządu, w przypadkach, gdy statut przewiduje możliwość zaskarżenia,
g) udzielanie absolutorium Zarządowi na podstawie złożonego przez niego sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej,
h) nadawanie i pozbawianie tytułu honorowego członka Konfederacji,
i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Konfederacji i przeznaczeniu jej majątku,
j) ustalanie wysokości składki członkowskiej i opłaty wpisowej,
k) decydowanie o przynależności Konfederacji do organizacji krajowych i międzynarodowych.
Zarząd
§ 26
1. Zarząd powołany jest do kierowania bieżącą działalnością Konfederacji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz
do reprezentowania Konfederacji na zewnątrz.
2. Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem.
3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Konfederacji.
4. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób – w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
5. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie członków, na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona
Wiceprezesa i Skarbnika.
6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu zarządu.
7. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Rady Konfederacji.
§ 27
Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
a) zwoływanie Walnego Zebrania,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) realizowanie planu pracy i budżetu zgodnie z decyzjami Rady Konfederacji,
d) reprezentowanie Konfederacji na zewnątrz, zawieranie umów i udzielanie pełnomocnictw,
e) zarządzanie majątkiem Konfederacji,
f) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
g) zatrudnianie i określanie zasad wynagradzania pracowników,
h) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i innymi organizacjami,
i) przyjmowanie i wykluczanie członków oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach członkowskich,
j) zgłaszanie wniosków do Walnego Zebrania o nadanie tytułu członka honorowego,
k) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
l) składanie sprawozdań z działalności,
m) powoływanie komisji zespołów oraz określanie ich zadań.
Rada Konfederacji
§ 28
1. Rada Konfederacji powołana jest do nadzorowania bieżącej działalności Konfederacji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.
2. Rada Konfederacji odpowiada przed Walnym Zebraniem.
3. Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zebranie spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Konfederacji.
4. W skład Rady wchodzi od pięciu do siedmiu osób – w tym Przewodniczący i Sekretarz.
5. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
6. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
7. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie zarządu Konfederacji.
§ 29
Do zadań i kompetencji Rady Konfederacji należy:
a) sporządzanie planów pracy i budżetu Konfederacji,
b) delegowanie przedstawicieli Konfederacji do organizacji według § 28 ust. m) oraz na spotkania krajowe i zagraniczne,
c) opiniowanie propozycji porozumień o współpracy z organami administracji i innymi organizacjami,
d) powoływanie komisji i zespołów wewnątrz Konfederacji oraz określanie ich składu, zadań i terminu ich wykonania,
e) opiniowanie przyjmowania i wykluczania członków Konfederacji,
f) uchwalanie regulaminu swego działania,
g) składanie sprawozdań z swojej działalności.
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Komisja Rewizyjna
§ 30
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Konfederacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych na Walnym Zebraniu zwykłą większością .za. do .przeciw. głosów
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Przewodniczący jest wybierany przez członków Komisji.
4. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:
(a) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia,
(b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
(c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości
wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45,
poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§ 31
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Konfederacji,
b) składanie Zarządowi i Radzie Konfederacji wniosków wynikających z kontroli,
c) uchwalanie własnego regulaminu działania,
d) składanie Walnemu Zebraniu wniosków o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu,
e) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności.
§ 32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) żądanie zwołania zebrania Zarządu,
b) zwoływanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie przewidzianym w statucie,
c) żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Konfederacji,
d) żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
§ 33
1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów za do przeciw przy obecności co najmniej dwóch
członków.
Rozdział V
Majątek Konfederacji
§ 34
1. Majątek Konfederacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten może być przeznaczany jedynie na cele statutowe.
§ 35
1. Źródłami powstania majątku Konfederacji są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Konfederacji,
c) dotacje,
d) darowizny, składki i zapisy,
e) dochody z działalności statutowej i z ofiarności publicznej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli Zarząd
podejmie uchwałę o rozpoczęciu takiej działalności w określonej dziedzinie,
f) nawiązki orzekane przez sądy,
g) subwencje.
2. Środki pieniężne niezależnie od źródła ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Konfederacji. Wpływy
gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazywane na konto bez zbędnej zwłoki.
3. Konfederacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 36
1. Dochody pochodzące z darowizn, zapisów, spadków, dotacji oraz subwencji mogą być użyte na wybraną przez Konfederację
dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Konfederacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego imieniem
i nazwiskiem lub nazwą.
3. Przyjęcie przez Konfederację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Konfederację długów
przewyższających wartość mienia przejmowanego.
4. Zabrania się:
(a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów
lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
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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) przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
(d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 37
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Konfederacji podejmuje Zarząd.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych potrzebne są
podpisy dwóch osób spośród prezesa, wiceprezesa, skarbnika.
3. Dla ważności innych pism i wystąpień możliwa jest reprezentacja prezesa lub wiceprezesa lub
skarbnika.
1.
2.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Konfederacji.
§ 38
1. Zmiana statutu i rozwiązanie Konfederacji może być uchwalone przez Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana statutu i rozwiązanie Konfederacji mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania tylko wtedy, gdy sprawy
te zostały umieszczone w porządku obrad. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu należy wówczas załączyć projekty stosownych
uchwał.
§ 39
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Konfederacji Walne Zebranie postanawia o przeznaczeniu majątku Konfederacji.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe.
§ 40
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o stowarzyszeniach
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