
- Tekst jednolity -

STATUT  ZACHODNIOPOMORSKIEGO  FORUM  ORGANIZACJI
SOCJALNYCH

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
 Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych dalej zwanym  ZaFOS, jest
dobrowolną  wspólnotą  stowarzyszeń  i  innych  podmiotów  prawnych
działających w zakresie spraw socjalnych na zasadach non profit.

§ 2.

ZaFOS powstał na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. tekst jednolity
(Dz. U.  Nr 79, poz. 855 z roku 2001) prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20
poz.  104  z  późn.  zm.),  posiada  osobowość  prawną  i  działa  na  podstawie
niniejszego Statutu oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 3.

Terenem  działania  ZaFOS  jest  województwo  zachodniopomorskie,  
a siedzibą miasto Szczecin.

§ 4.

ZaFOS  może  być  członkiem  innych  organizacji  regionalnych,  krajowych  
i zagranicznych o podobnych celach i zasadach działania, a także łączyć się  
z innymi organizacyjnie.

§ 5.

 W realizacji swoich statutowych celów ZaFOS opiera się na społecznej pracy
członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6.

ZaFOS  używa  własne  znaki  i  pieczęcie  oraz  może  prowadzić  działalność
gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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§ 7.

W stosunkach międzynarodowych ZaFOS używa nazwy: Zachodniopomorskie
Region Forum of Social Organization.

§ 8.

 Związek  może  ustanawiać  własne  odznaki  i  inne  formy  wyróżnień  dla
zasłużonych w działalności socjalnej osób fizycznych i prawnych.

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY REALIZACJI

§ 9.

Cele Związku:

1. Tworzenie płaszczyzny współpracy pozarządowych organizacji socjalnych.
2. Nawiązywanie i promowanie współpracy pozarządowych organizacji 
    socjalnych  z organami administracji rządowej i samorządowej.
3. Wspieranie rozwoju organizacji socjalnych w regionie zachodniopomorskim.
4. Udzielanie wszechstronnej pomocy organizacjom członkowskim 
     w wypełnianiu ich zadań statutowych.
5. Prowadzenie działań w zakresie sfery społecznej , a w szczególności:

a) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

c) działalność charytatywna; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

d) działalność na rzecz mniejszości narodowych  i etnicznych oraz języka
regionalnego;  

e) ochrona i promocja zdrowia;
f) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
h) działalność na rzecz osób starszych ;
i) działalność  wspomagającej  rozwój  gospodarczy,  w  tym  rozwój

przedsiębiorczości;
j) wspieranie  inicjatyw naukowych  i  gospodarczych  służących  postępowi

technologicznemu,  ochronie  środowiska,  rozwojowi  nauki  i  techniki,
nowoczesnych metod edukacyjnych.
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k) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
l) działalność  na  rzecz  nauki,  szkolnictwa  wyższego,  edukacji,  oświaty  i

wychowania, włącznie  z  prowadzeniem  szkoleń  i  kształcenia
ustawicznego;

m) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 
n) wspieranie i upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu;
o) ekologia  i  ochrona  zwierząt  z  ochroną  dziedzictwa  przyrodniczego,

rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.
p) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, równości płci oraz

swobód   obywatelskich,  a  także  działań  wspomagających  rozwój
demokracji;

q) działalność na rzecz integracji  europejskiej  oraz rozwijania kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami;

r) promocja i organizacja wolontariatu;
s) promocja województwa; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
t) działalność  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  rodzicielstwa  i  ochrony

praw dziecka;
u) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
v) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
w) działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym

powyżej.
x) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości

prawnej społeczeństwa;
y) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
z) prowadzenie żłobków, przedszkoli, oraz innych form opieki nad dziećmi.

6. Zgodnie z brzmieniem przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. że zm. Statut traktuje organizacje
pozarządowe  jako  jednostki  organizacyjne  działające  w  sferze  publicznej,
wymienione w art.3 ww. ustawy.

7.  ZaFOS  może  również  podejmować  bezpośrednie  działania  w  zakresach
wymienionych w ust. 5 pkt a) – z).

8.  Działalność  statutowa  ZaFOS  prowadzona  jest  wyłącznie  na  rzecz  ogółu
społeczności,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  grup  i  osób  pozostających  
w  szczególnie  trudnej  sytuacji  życiowej  lub  materialnej  w  stosunku  do
społeczeństwa, w tym dotkniętych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.

9. ZaFOS obok działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, może prowadzić
działalność  gospodarczą,  przy  czym  dochód  z  tej  działalności  może  służyć
wyłącznie realizacji celów określonych w §8 i nie może być przeznaczony do
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podziału  między  członków  związku.  Działalność  gospodarcza  ZaFOS  jest
działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

10.  Działalność  gospodarcza  ZaFOS może być  prowadzona w następujących
zakresach: 
a) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z wg. PKD,
b) Obiekty turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z

wg. PKD,
c) Przygotowanie  i  dostarczenie  żywności  dla  odbiorców  zewnętrznych

(catering) – 56.21.Z wg. PKD,
d) Wydawanie książek – 58.11.Z wg. PKD,
e) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z wg. PKD,
f) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg. PKD,
g) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z 

wg. PKD,
h) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania – 70.22.Z wg. PKD,
i) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych – 70.20.Z wg. PKD,
j) Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z wg. PKD,
k) Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z wg. PKD,
l) Działalność związana z tłumaczeniem – 74.30.Z wg. PKD,
m)  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem

pracowników – 78.10.Z wg. PKD,
n) Działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z wg. PKD,
o) Działalność  związana  z  organizacjami  targów,  wystaw  i  kongresów  –

82.30.Z wg. PKD,
p) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych – 85.51.Z wg. PKD,
q) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane –

85.59.B wg. PKD,
r) Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z – wg. PKD,
s) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 

– 87.10.Z wg. PKD,
t) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób

niepełnosprawnych – 87.30.Z wg. PKD,
u) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD,
v) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku 

i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z wg. PKD,
w) Pozostała  pomoc  społeczna  bez  zakwaterowania,  gdzie  indziej

niesklasyfikowania – 88.99.Z wg. PKD,
x) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,
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y) Opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z wg. PKD,
z) Placówki wychowania przedszkolnego – 85.10.Z wg. PKD.

§ 10.

Formy realizacji celów ZaFOS

Cele określone w § 9 realizowane są przez:
1. reprezentowanie  organizacji  pozarządowych,  zwłaszcza  organizacji

członkowskich  wobec  sektora  publicznego  i  innych  środowisk,  w tym
opiniowanie  prawodawstwa  na  szczeblu  ogólnopolskim,  regionalnym  
i lokalnym oraz współpracę z podmiotami publicznymi w kształtowaniu
polityki dotyczącej organizacji pozarządowych oraz polityki społecznej  
i  praktyki  administracyjnej  dotyczącej  rozwiązania  problemów  grup
zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym,

2. doradztwo,  wymianę  doświadczeń  pomiędzy  organizacjami
członkowskimi  oraz  merytoryczne  i  metodyczne  wspieranie  ich
działalności,  w tym organizowanie konferencji, seminariów, zwłaszcza  
z  uczestnictwem  reprezentantów  administracji  publicznej  i  innych
środowisk, organizowanie szkoleń, publikacje,

3. rozwijanie  obywatelskiej  aktywności  socjalnej,  m.in.  poprzez  pomoc  
w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych i ich związków,

4. współpracę  z  innymi  organizacjami  pozarządowymi,  grupami
nieformalnymi i instytucjami,

5. promocję i organizację samopomocy i wolontariatu,
6. nawiązywanie  współpracy  i  wymiana  doświadczeń  z  partnerami

zagranicznymi,
7. prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji

wyżej wymienionych celów,
8. inne działania,  wynikające z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych

organizacji  pozarządowych,  zwłaszcza  organizacji  członkowskich  
i potrzeb osób, którym organizacje członkowskie służą.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.

Członkowie ZaFOS dzielą się na:

1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

__________________________________________________________________________________________
STATUT ZaFOS tekst jednolity -                                                                                          str. 5



§ 12.
 Członkiem zwyczajnym może  być  stowarzyszenie,  fundacja  lub  inna  osoba
prawna o charakterze niezarobkowym,  działająca w szeroko rozumianym polu
socjalnym  popierająca  cele  ZaFOS  oraz  deklarująca  czynne  uczestnictwo
w realizacji jego celu i zadań.

§ 13.

  Członkiem  wspierającym  może  zostać  każda  osoba  fizyczna  lub  prawna
mająca  swe  miejsce  zamieszkania  lub  siedzibę  w  kraju  lub  za  granicą,
zainteresowana wspieraniem działalności ZaFOS.

§ 14.

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna krajowa 
lub zagraniczna szczególnie zasłużona dla Związku.
Członkostwo to nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 15.

Przyjęcie członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji członkowstwa.
Na odmowę przyjęcia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna w tej sprawie.
Wnioski  zagranicznych  osób  prawnych  sporządzane  są  z  uwzględnieniem
przepisów prawnych wnioskodawcy.

§ 16.

Osoby prawne działają w Związku za pośrednictwem upoważnionych przez nie
przedstawicieli. Dla upoważnienia wymagana jest forma pisemna z podpisami 
wszystkich osób danej organizacji uprawnionych do jej reprezentowania.
Upoważnienie ważne jest aż do jego cofnięcia sporządzanego także w formie
pisemnej.

§ 17.

Członek zwyczajny  ma prawo:
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1. Wybierać i być wybranym do władz ZAFOS.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności ZAFOS.
4. Korzystać  z  pomocy  i  urządzeń  ZAFOS  oraz  uczestniczyć  

w przedsięwzięciach i projektach ZAFOS na zasadach ustalonych przez
Zarząd.

§ 18.

Członek zwyczajny jest obowiązany:
1. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz ZAFOS.
2. Aktywnie uczestniczyć w działalności ZAFOS.
3. Regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 19.

Członek wspierający ma prawo:

1. Uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i pracach ZAFOS.
2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności ZAFOS.
3. Korzystać  z  usług  i  urządzeń  ZAFOS  na  zasadach  określonych  przez

Zarząd.

§ 20.

Członek wspierający jest obowiązany:

1. Popierać cele i wspierać działalność Związku.
2. Opłacać  składkę  oraz  wnieść  zadeklarowane  wsparcie  (finansowe,

rzeczowe,  organizacyjne  itp.)  w  wysokości,  formie  i  na  zasadach
uzgodnionych z Zarządem.

§ 21.

Członkowstwo w Związku ustaje na skutek:

1. Złożenia pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu ze Związku.
2. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem lub zgonu osoby fizycznej.
3. Wykluczenia dokonanego  uchwałą  Zarządu. Wykluczenie może nastąpić

w  szczególności  z  powodu:  nieprzestrzegania  Statutu,  regulaminów
i innych uchwał władz Związku, działania na szkodę Związku poprzez
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obniżanie  jego  autorytetu,  oraz  co  najmniej  rocznej  zwłoki
w  uregulowaniu  składki  członkowskiej,  mimo  pisemnego  upomnienia.
Przed  podjęciem  decyzji  o  wykluczeniu  Zarząd   umożliwi  członkowi
złożenie  wyjaśnienia  na  piśmie  lub  osobiście  przez  upoważnionego
przedstawiciela na posiedzeniu Zarządu.

§ 22.

Od uchwały Zarządu o wykluczenie przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zebrania  w  ciągu  30  dni  od  daty  otrzymania  tej  decyzji.  Decyzja  Walnego
Zebrania jest ostateczna w tej sprawie.

§ 23.
 
Wystąpienie  ze  Związku  nie  upoważnia  do  żądania  zwrotu  części  aktywów
wspólnych.

ROZDZIAŁ IV.  WŁADZE ZAFOS.

§ 24.
Władzami Związku są:

1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 25.
       
Kadencja władz trwa 4 lata

§ 26.

Do  składu  władz  mogą   być   wybrane  tylko  osoby  upoważnione
i  rekomendowane  przez  członków  zwyczajnych.  Każdej  organizacji
członkowskiej  przysługuje jeden głos.  Ponowny wybór  na następne kadencje
jest  dopuszczalny.  Wyboru  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  dokonuje  Walne
Zebranie w głosowaniu  tajnym chyba, że Walne Zebranie uchwali inaczej.

§ 27.
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Decyzje  i   rozstrzygnięcia  władz ZAFOS zapadają  w drodze uchwał zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do  głosowania.  Na  żądanie  zwykłej  większości  członków  władz,  
w  indywidualnych  sprawach,  można  podejmować  uchwały  większością
kwalifikowaną tj. 2/3 głosów.

§ 28.

1.  Jeżeli  w  pierwszym  terminie  na  posiedzeniu  Walnego  Zebrania  nie
uczestniczy  co  najmniej  połowa  liczby  członków  zwyczajnych,  wówczas
uchwały podjęte większością głosów  w II terminie mają moc obowiązującą bez
względu na ilość obecnych członków. O II terminie powinni być poinformowani
członkowie w zawiadomieniu o posiedzeniu Walnego Zebrania. Drugi termin
może być wyznaczony w tym samym dniu, jednakże nie wcześniej niż 30 minut
po pierwszym terminie zebrania.

§ 28a.

1. Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania mogą odbywać
się w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
2. O każdorazowym wykorzystaniu takiej formy decyduje odpowiednio Prezes
Zarządu  lub  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej,  zawiadamiając  o  tym
pozostałych członków danego organu. W przypadku Walnego Zebrania decyzję
podejmuje Zarząd, zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia co najmniej
na 7 dni przed terminem jego odbycia. 
3.  Zawiadomienie  o  formie  elektronicznej  musi  zawierać  opis  sposobu
uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, w szczególności poprzez wskazanie
narzędzi komunikacji. 
4.  Posiedzenia  w  formie  elektronicznej  odbywają  się  przy  zapewnieniu  co
najmniej: 
a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, 
b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek
organu stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad; 
c. wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia. 
5.  Wykonywanie  prawa  głosu  na  posiedzeniu  odbywa  się  poprzez  oddanie
jednoznacznego głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na
podjęcie decyzji. Przebieg głosowania jest dokumentowany nagraniem lub inny
sposób zapewniający dowód oddanych głosów. 

§ 29.
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Zarząd i  Komisja  Rewizyjna  w trakcie  kadencji  mogą dokooptować nowych
członków w ilości nie przekraczającej 1/3 swego składu.

§ 30.

W wypadku braku aktywności członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd
powiadamia o tym fakcie organizację członkowską, która rekomendowała daną
osobę do władz ZAFOS. W takiej sytuacji organizacja ta może rekomendować
inną osobę na członka dokooptowanego do tych władz.

W  przypadku  zaprzestania  działalności  organizacji  członkowskiej  lub
wystąpienia  jej  z  członkostwa  w  Związku,  jej  przedstawiciel  będący  we
władzach ZAFOS traci swój mandat. Na jego miejsce może być dokooptowana
osoba innego członka zwyczajnego.

§ 31.

Walne Zebranie:
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą ZaFOS.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.
4. O  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  Walnego  zebrania  zarząd

zawiadamia członków na piśmie co najmniej 30 dni przed terminem.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na

uzasadnione  żądanie  Komisji  rewizyjnej  lub  na  pisemne  żądanie  co
najmniej połowy członków  z podaniem powodów – zawiadamiając o tym
wszystkich członków pisemnie z wyprzedzeniem 14 dni przed terminem
zebrania.

    6. Nadzwyczajne   Walne zebranie obraduje nad sprawami, dla których
         zostało zwołane.
     7. Prawo głosu w Walnym Zebraniu mają członkowie zwyczajni 
         reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 32.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalenie statutu, zmian w statucie i rozwiązanie ZAFOS.
2. Ustalanie regulaminu obrad  Walnego Zebrania.
3. Uchwalanie kierunków działalności związku.
4. Wybór zarządu i Komisji Rewizyjnej w liczbie przez siebie ustalonej.
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5. Ocena  działalności  Zarządu  i  udzielenie  mu  absolutorium na  wniosek
komisji  Rewizyjnej,  członkowie  tych władz  nie  mogą być  wybrani  na
następne kadencje.

6. Ocena pracy Komisji Rewizyjnej.
7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu w sprawach członkowskich.
8. Ustalenie  składki członkowskiej.
9. Ustanowienie oraz nadawanie wyróżnień i odznak organizacyjnych 

osobom fizycznym i instytucjom zasłużonym dla Związku.

§ 33.
Zarząd.

1. Zarząd składa się z ilości osób ustalonych przez Walne Zebranie, w liczbie
nie mniejszej niż 3 osoby i nie większej niż 11 w tym, prezesa, wiceprezesa  
i skarbnika.
 2.  Zarząd  wybierany  jest  przez  Walne  Zebranie  spośród  osób  fizycznych
posiadających rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego .
Prezesa Zarządu Walne Zebranie wybiera w odrębnym głosowaniu.
Na  pierwszym  posiedzeniu  Zarząd  ze  swego  składu  wybiera  wiceprezesa,
sekretarza i skarbnika , a jeżeli jego skład przekracza 10 osób – wybiera również
5-7  osobowe  Prezydium,  którego  kompetencje  określi  Regulamin  Pracy
Zarządu.
3.  Urzędujący  członkowie  Zarządu  zachowają  swoje  funkcje  do  momentu
wyboru i wpisu do rejestracji ich następców.
4.  W umowach  między ZaFOS a  członkiem zarządu  oraz  w sporach z  nim
ZaFOS reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale
tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

§ 34.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie  bieżącą  działalnością  Związku  i  reprezentowanie  go  na
zewnątrz.

2. Ustalanie  planów  pracy  oraz  sposobów  realizacji  uchwał  Walnego
Zebrania

3. Ustalanie planów pracy i sposobów realizacji uchwał Walnego Zebrania
oraz planów finansowych ZAFOS.

4. Podejmowanie decyzji w sprawach członkostwa w Związku.
5. Zarządzanie majątkiem ZAFOS i kierowanie działalnością gospodarczą .
6. Zwoływanie Walnych Zebrań członków .
7. Przedkładanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu.

__________________________________________________________________________________________
STATUT ZaFOS tekst jednolity -                                                                                          str. 11



8. Powoływanie w razie potrzeby komisji i zespołów problemowych.
9. Utworzenie  Biura Związku i  ustanowienie  kierownika/dyrektora Biura  

i ustalenie zakresu jego kompetencji i pełnomocnictw.
10. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie  miejscu i  terminach oraz

sposobie zawiadamiania o posiedzeniu, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
11. Zarząd  może  uchwalać  regulaminy  nie  zastrzeżone  dla  Walnego

Zebrania.
12. Wnioskowanie o nadanie wyróżnień i odznak organizacyjnych.
13. Podejmowanie  decyzji  w  sprawie  przystąpienia  do  organizacji

ogólnopolskich i międzynarodowych.

§ 35.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków .

1. Jest społecznym organem kontroli wewnętrznej.
2. Komisja  wybiera  na  pierwszy  posiedzeniu  ze  swego  grona

Przewodniczącego.
3. Do zakresu działania Komisji należy:
1) kontrola finansowa działalności  ZAFOS,
2) przedkładanie Zarządowi uwag i ocen wynikających z kontroli,
3) składanie  Walnemu  Zebraniu  pisemnych  sprawozdań  oraz  wniosku  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
4.  Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentacji finansowej 

          ZAFOS.
     5.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć z głosem    
          doradczym w posiedzeniach Zarządu.

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU.

§ 36.

Majątek  stanowią:  nieruchomości,  ruchomości,  prawa  majątkowe  
i fundusze.
Na fundusze składają się :

1. składki członkowskie,
2. wpłaty członków wspierających,
3. krajowe  i  zagraniczne  dotacje,  darowizny,  zapisy  i  spadki,  zbiorki

publiczne,
4. wpływy ze źródeł krajowych i zagranicznych na prowadzenie określonych

przedsięwzięć,
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5. zyski z działalności gospodarczej prowadzonej wg odrębnych przepisów,
6. inne wpływy prawem nie zabronione.

§ 37.

Majątkiem zarządza Zarząd .
§ 38.

Do składania  oświadczeń  woli  w  zakresie  praw  i  zobowiązań  majątkowych
ZaFOS oraz ustanawiania pełnomocnictwa uprawniony jest  Prezes Zarządu,  
a w czasie jego nieobecności Wiceprezes i jeden z członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI. ZMIANY STATUTU, ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU.

§ 39.

Uchwałę  zmieniającą  statut  lub  rozwiązującą  ZAFOS  podejmuje  Walne
Zebranie  kwalifikowaną  większością  2/3  głosów,  w  obecności  co  najmniej
połowy  członków.   Przy  braku  quorum  w  pierwszym  terminie  zwołuje  się
Nadzwyczajne  Zebranie,  które  prawomocne  uchwały  w  tych  sprawach
podejmuje bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 40.

W razie rozwiązania ZAFOS Walne Zebranie wybiera komisję likwidacyjną  
i postanawia o przeznaczeniu majątku.
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