STATUT SIETAR POLSKA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie o nazwie SIETAR Polska – zwane dalej Stowarzyszeniem – to
pozarządowa organizacja niezarobkowa, która jest powiązana z siecią organizacji SIETAR na
całym świecie.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość
prawną. Działa na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
a w szczególności przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. nr 20, poz.
104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§2
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w mieście Wrocław. Terenem działania Stowarzyszenia
jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.
O lokalizacji biura SIETAR Polska decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
§3
Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróŜniającym je wśród innych organizacji.
Wzór emblematu określa załącznik do Statutu.
Rozdział II
Cele i wartości
§4
1. Cele Stowarzyszenia:
a. rozwijanie świadomości i wraŜliwości międzykulturowej,
b. propagowanie idei międzykulturowego porozumienia,
c. tworzenie standardów pracy dla osób zajmujących się komunikacją międzykulturową,
d. prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie komunikacji
międzykulturowej,
e. integracja środowiska zawodowego.
f. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
g. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
h. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
i. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
j. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
k. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
l. promocję i organizację wolontariatu.
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2. Do osiągnięcia tych celów Stowarzyszenie dąŜy przez:
a. współpracę z ośrodkami akademickimi oraz innymi ośrodkami zajmującymi się tematyką
międzykulturową,
b. stworzenie forum wymiany doświadczeń pomiędzy profesjonalistami zajmującymi się
komunikacją międzykulturową,
c. tworzenie publikacji z zakresu międzykulturowości oraz wymianę doświadczeń poprzez
udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i konferencjach,
d. współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi zajmującymi się
komunikacją międzykulturową poprzez wspólną naukę, wymianę doświadczeń, podróŜe,
wspólne projekty itp.,
e. organizowanie kursów, szkoleń, seminariów oraz przygotowywanie publikacji dla
członków Stowarzyszenia,
f. stworzenie własnej platformy wiedzy dla członków Stowarzyszenia
3. Działalność, o której mowa w Par. 4 Pkt. 1. nie jest prowadzona wyłącznie na rzecz
członków stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie podziela wartości zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz
w Konwencji o Prawach Dziecka.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§5
1. Członkami SIETAR Polska mogą być osoby fizyczne lub prawne. Osoba prawna moŜe być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§6
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być kaŜda pełnoletnia osoba fizyczna,
obywatel polski lub zagraniczny, mieszkający zarówno w Polsce jak i za granicą, mający
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych według prawa
polskiego. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia moŜe zostać ten, kto:
złoŜy pisemną deklarację członkowską z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków;
zobowiąŜe się przestrzegać celów statutowych Stowarzyszenia;
uzyska akceptację Zarządu (decyzja o przyjęciu);
opłaci składkę członkowską za pierwszy okres uczestnictwa w Stowarzyszeniu.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością
głosów decyzją podjętą nie później niŜ w ciągu dwóch miesięcy od daty złoŜenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym moŜe zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, jego finansowym wspieraniem i propagowaniem jego celów.
Status członka wspierającego nabywa się poprzez złoŜenie oświadczenia woli Zarządowi
Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie
następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie. Formę i rodzaj wspierania
Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
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4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna szczególnie zasłuŜona
dla Stowarzyszenia. Członek honorowy zostaje mianowany uchwałą Walnego Zgromadzenia
na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§7
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.
§8
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§9
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych organów
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz dotyczących go uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 10
śaden z członków Stowarzyszenia nie powinien czerpać korzyści materialnych z działalności
prowadzonej pod znakiem SIETAR Polska.
§ 11
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do wypełnienia pisemnej deklaracji
członkowskiej i corocznego uiszczenia składki członkowskiej.
2. O wysokości składki członkowskiej decyduje Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,
b. wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający trzy miesiące,
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c. wykluczenia przez Zarząd z powodu raŜącego naruszenia zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 14
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu jawnym. Członkowie wybrani do władz
Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji. Odwołanie
członków władz Stowarzyszenia moŜe nastąpić na wniosek Walnego Zgromadzenia
Członków.
2. W przypadku zmniejszenia się składu którejkolwiek z władz Stowarzyszenia w czasie
trwania kadencji, w drodze kooptacji moŜe nastąpić uzupełnienie ich składu. Kooptacja
następuje w pierwszej kolejności spośród niewybranych kandydatów do danego organu,
według kolejności uzyskanych głosów. W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ połowę
składu organu.
Walne Zgromadzenie Członków
§ 15
1. NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Spotkanie Walnego Zgromadzenia Członków moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku zawiadamiając członków
o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 28 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje
się zgromadzenie w drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, jednak nie wcześniej
niŜ 30 minut po pierwszym terminie Zgromadzenia bez względu na liczbę zgromadzonych
członków.
4. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na Ŝądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków nie
później niŜ w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku. W przypadku niezwołania przez
Zarząd Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie lub trybie określonym w statucie,
władzą uprawnioną do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.
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7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba
Ŝe dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
9. KaŜdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 16
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków naleŜą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. zatwierdzanie przeznaczenia składek członkowskich,
c. powoływanie i odwoływanie członków innych władz Stowarzyszenia,
d. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
e. uchwalanie poprawek w Statucie Stowarzyszenia,
f. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
g. mianowanie członków honorowych.
2. Odwołanie członków Zarządu w trakcie trwania kadencji wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością 3/5 głosów.
3. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3
głosów członków obecnych podczas głosownia.
Zarząd
§ 17
1. Stowarzyszenie jest kierowane przez Zarząd. Zarząd składa się z 3 lub 5 członków.
W skład Zarządu zawsze wchodzi Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.
2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie Członków moŜe zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz
i działa w jego imieniu, zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 18
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na pół roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes w jego imieniu.
§ 19
Uchwały Zarządu zapadają przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu
bezwzględną większością głosów. Zarząd moŜe odwołać członka, który nie uczestniczy w
jego pracach w trzech kolejnych zebraniach. Zarząd moŜe uzupełnić swój skład przez
kooptację.
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§ 20
Do kompetencji Zarządu naleŜy:
a. kierowanie bieŜącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h. zatrudnienie pracowników niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia,
i. powoływanie i odwoływanie stałych i doraźnych zespołów, komisji, sekcji itp. oraz
określanie zakresu ich działania, składu i zadań.
Komisja Rewizyjna
§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona
Przewodniczącego.
§ 22
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia
Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
d. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
e. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a) Ŝądania od Zarządu przestawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Stowarzyszenia.
b) Ŝądania od członków Zarządu złoŜenia pisemnych lub ustnych oświadczeń związanych z
działalnością Stowarzyszenia.
2. Nie moŜna łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie
lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
3. Członkowie Komisji Rewizyjne:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości słuŜbowej.
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyŜszej niŜ przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
§ 24
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności wszystkich członków bezwzględną
większością głosów.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej kończy się z upływem 30 dni od chwili wyboru nowej
Komisji Rewizyjnej. Do tego czasu dotychczasowa Komisja Rewizyjna pełni swoje
obowiązki.
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§ 25
1. Konto i budŜet Stowarzyszenia powinno być kontrolowane przez 2 członków Komisji
Rewizyjnej przynajmniej raz w roku.
2. Pisemne wyniki muszą być przedstawione Zarządowi najpóźniej na 14 dni przed Walnym
Zgromadzeniem Członków.
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa na
dobrach niematerialnych.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z majątku
ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności statutowej i gospodarczej oraz dotacji,
subwencji, darowizn i zapisów.
3. Dochód z działalności statutowej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
§ 27
1. Wszelkie środki pienięŜne mogą być przechowywane wyłącznie na kontach
Stowarzyszenia. Do obsługi kont bankowych wymagany jest podpis Prezesa lub Skarbnika.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciąŜania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
4. Stowarzyszenie nie moŜe:
a) udzielać poŜyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do
swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz osób, z którymi
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małŜeńskim, we
wspólnym poŜyciu 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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b) przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub
swoich pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów
lub swoich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób
trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego
członkowie, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyŜszych niŜ rynkowe.
Sposób reprezentacji
§ 28
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w szczególności w sprawach
majątkowych, niezbędnych jest trzech członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
w trybie określonym w paragrafie 16.,ust. 3. Członków bezwzględną większością głosów, w
obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 30
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 31
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
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