Załącznik do uchwały Wlanego Zgromadzenia
z dnia 15 listopada 2020 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi
uchwałą 3/2021 Walnego Zebrania Stowarzyszenia SOISH

STATUT
Stowarzyszenia SOISH
uchwalony dnia 15 listopada 2020 r.
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie SOISH (dalej SOISH) działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie może się posługiwać nazwą „SOISH”.
3. SOISH posiada osobowość prawną.
4. SOISH może posługiwać się znakiem graficznym i pieczęcią, których wzór ustali Zarząd.
§2
1. Terenem działalności SOISH jest Rzeczpospolita Polska.
2. SOISH może działać poza granicami kraju.
3. Siedzibą SOISH jest miasto Wrocław.
§3
Czas trwania SOISH jest nieoznaczony.
II. Cele i środki działania
§4
Celem SOISH jest działanie na rzecz społeczeństwa w szczególności poprzez:
1) upowszechnianie oraz ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
2) upowszechniania wiedzy o wolności sumienia i wyznania oraz wolności religijnej,
a także ochrona tych wartości;
3) działania strażnicze;
4) ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) prowadzenie edukacji obywatelskiej, prawnej i historycznej;

6) działanie na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz innymi narodami, mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi;
7) rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego;
8) rozwój współpracy naukowej, edukacyjnej, kulturalnej.
§5
1. SOISH realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. SOISH realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji naukowych, akcji promocyjnych i edukacyjnych, wymiany doświadczeń z innymi organizacjami;
2) działania mające na celu ochronę praw i wolności człowieka i obywatela, w tym ze
szczególnym uwzględnieniem wolności sumienia i wyznania;
3) inicjowanie oraz wspieranie imprez kulturalnych, działań mających na celu ochronę zabytków i miejsc pamięci narodowej;
4) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej oraz monitorowanie
działań władz państwowych, kościołów i innych związków wyznaniowych oraz innych
instytucji;
5) składanie w interesie społecznym oraz w interesie osób trzecich petycji, skarg
i wniosków w sprawach objętych zakresem statutowej działalności SOISH;
5a) przystępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jako organizacja społeczna na prawach strony lub jako uczestnik, do postępowań przed polskimi sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed sądami i trybunałami europejskimi;
6) działalność wydawniczą i publicystyczną;
7) opiekę nad zabytkami i miejscami pamięci;
8) promowanie historii, postaw patriotycznych i postaw obywatelskich;
9) realizowanie projektów finansowanych z dotacji, subwencji i grantów;
10) prowadzenie badań naukowych;
11) współpracę międzynarodową;
12) inne działania, o których zdecyduje Zarząd, a które będą realizowały cele SOISH.
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III. Członkowie SOISH, ich prawa i obowiązki
§6
1. Członkiem SOISH może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele statutowe.
2. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Od decyzji Zarządu o nieprzyjęciu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania.
4. Kandydat na członka może złożyć odwołanie za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni
od dnia doręczenia decyzji Zarządu.
§7
1. Członek SOISH ma prawo do:
1) brania udziału we wszystkich formach działalności SOISH;
2) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez organy
SOISH;
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów SOISH.
2. Członek SOISH zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i w realizacji celów SOISH;
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów SOISH;
3) dbania o dobre imię SOISH;
4) regularnego opłacania składek i innych powinności obowiązujących w SOISH.
§8
Członkowie mają czynne i bierne prawo wyborcze do organów SOISH.
§9
1. Członkostwo w SOISH ustaje na skutek:
1) śmierci członka;
2) zrzeczenia się członkostwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
3) skreślenia z listy członków z powodu systematycznego uchylania się od zaangażowania
w działalność SOISH;
2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
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IV. Organy
§ 10
1. Organami SOISH są:
1) Walne Zebranie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 11
1. Kadencja wszystkich organów SOISH trwa 3 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie.
2. Uchwały organów SOISH, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych członków (kworum).
3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos osoby przewodniczącej obradom.
§ 12
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą SOISH.
2. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku, najpóźniej 30 czerwca danego roku
kalendarzowego.
3. Zarząd powiadamia członków SOISH o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej
14 dni przed terminem Walnego Zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty: listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
4. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej
połowa liczby uprawnionych, wówczas w posiedzeniu zwołanym w drugim terminie
uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
5. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
§ 13
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) zatwierdzanie sprawozdania finansowego SOISH na wniosek Komisji Rewizyjnej;
2) udzielanie absolutorium Zarządowi;
3) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
4) uchwalanie statutu i jego zmian;
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5) podjęcie uchwały o wprowadzeniu składek członkowskich na wniosek Zarządu;
6) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania SOISH i przeznaczenia jego majątku;
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
8) podjęcie uchwały o wprowadzeniu wynagrodzenia dla członków zarządu oraz ustalenia
jego wysokości;
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych dla innych organów.
§ 14
Uchwały Walnego Zebrania w sprawie rozwiązania SOISH, przeznaczenia jego majątku, zmian
w statucie, wyboru członków organów oraz udzielenia absolutorium Zarządowi i przyjęcia
sprawozdania finansowego zapadają bezwzględną większością głosów.
§ 15
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności SOISH oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd SOISH składa się z 2 do 3 członków.
§ 16
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku:
1) śmierci członka Zarządu;
2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karnoskarbowe;
3) zrzeczenia się członkostwa na piśmie.
2. W przypadku opróżnienia stanowisk, które uniemożlwia działanie Zarządu, Komisja Rewizyjna zwołuje niezwłocznie Walne Zebranie, którego celem jest tylko i wyłącznie wybór Zarządu.
3. W przypadku opróżnienia stanowisk, które umożliwia działalnie Zarządu, wyboru nowego
członka dokonuje najbliższe Walne Zebranie.
4. Członek Zarządu wybrany w trybie §16 ust. 2 i 3 pełni swoją funkcję do czasu upływu kadencji całego Zarządu.
5. W przypadku rezygnacji całego Zarządu lub opróżnia wszystkich stanowisk członkowie Zarządu wyłonieni w trybie §16 ust. 3 pełnią swoją funkcję pełną kadencję.
§ 17
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) zwoływanie Walnych Zebrań;
2) realizacja celów SOISH oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
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3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego;
4) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
5) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
6) reprezentowanie SOISH na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
7) kierowanie bieżącą pracą SOISH;
8) ustalanie wysokości składek członkowskich;
9) zatrudnianie pracowników, ustanawianie pełnomocników i organizacja pracy;
10) organizowanie konferencji, szkoleń warsztatów oraz propagowanie i prowadzenie
wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych SOISH;
11) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez SOISH innych organizacji;
§ 18
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach uprawniony jest każdy członek Zarządu.
§ 19
1. Komisja Rewizyjna jest organem SOISH powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru
nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, w tym z przewodniczącego wskazanego
przez Walne Zebranie.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku.
4. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 20
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawowanie kontroli nad działalnością finansową SOISH;
2) opiniowanie sprawozdania finansowego i występowanie z wnioskiem o jego zatwierdzenie przez Walne Zebranie;
3) zwoływanie Walnego Zebranie w razie nie zwoływania go przez Zarząd;
4) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków
i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim
przypadku winno odbyć się nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (żądania);
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5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi SOISH;
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
7) zwołanie Walnego Zebrania w trybie § 16 ust. 3.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest uprawniony do zawarcia umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej z członkiem Zarządu.
§ 21
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach SOISH.
V. Majątek
§ 22
1. Źródłami powstania majątku SOISH są:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, spadki, zapisy;
3) wpływy ze zbiórek;
4) dochody z majątku SOISH;
5) ofiarność publiczna;
6) dotacje, subwencje, granty;
7) dochody z działalności statutowej;
8) inne wpływy i dochody.
§ 23
W ramach działalności SOISH zabrania się:
1) 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 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";
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2) przekazywania majątku na rzecz 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;
3) 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;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
VI. Likwidacja
§ 24
1. Uchwałę o likwidacji SOISH podejmuje Walne Zebranie.
2. Z umotywowanym wnioskiem o likwidację może wystąpić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub
minimum 1/3 liczby członków SOISH.
3. W uchwale o likwidacji SOISH wskazuje się likwidatora oraz cel przeznaczenia majątku
SOISH.
VII. Postanowienia końcowe
§ 25
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
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