Statut
Stowarzyszenia Polaków w Vorarlbergu

§ 1: Nazwa, siedziba i zasięg działalności
(1) Organizacja nosi nazwę:“Verein der Polen in Vorarlberg” lub po polsku: „Stowarzyszenie
Polaków w Vorarlbergu“ (dalej nazywaną: Stowarzyszeniem).
(2) Stowarzyszenie ma swą siedzibę w Feldkirch i prowadzi działalność na terenie całego
Vorarlbergu.
(3) Utworzenie oddziałów Stowarzyszenia nie jest przewidziane.
§ 2: Cel
(1) Stowarzyszenie, którego działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku ma na celu:
a. zjednoczenie osób, których celem jest wspieranie, pielęgnowanie oraz pomoc w
dąŜeniu do zachowania polskiej mowy, tradycji i zwyczajów
b. reprezentacja wspólnych interesów Polaków mieszkających w Vorarlbergu wobec władz
polskich i austriackich
c. popieranie wszelkich inicjatyw zbliŜających do siebie Polaków i Austriaków
d. wzbogacanie Ŝycia poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz
muzyczno-tanecznych
e. rozwijanie przyjacielskich stosunków wśród członków Stowarzyszenia
f. integracja Polaków mieszkających w Vorarlbergu
g. współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami
(2) Stowarzyszenie jest bezinteresownie działającą organizacją, której działalność nie jest
nastawiona na osiąganie zysku. Stowarzyszenie ma prawo gromadzić majątek na przewidziane
statutowo cele. Zgromadzony majątek moŜe być przeznaczony tylko na wypełnianie potrzeb
Stowarzyszenia i nie moŜe być dzielony pośród jego członków.
§ 3: Środki na osiągnięcie celów Stowarzyszenia
(1) Cel Stowarzyszenia powinien być realizowany przy pomocy środków ideowych i materialnych
wymienionych w pkt. 2 i 3.
(2) Jako środki ideowe słuŜą:
a. zgromadzenia i zebrania mające na celu koordynację interesów Stowarzyszenia
b. organizacja regularnych spotkań oraz uczestnictwo we Mszy św. w języku polskim
c. organizacja wszelkiego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym oraz
muzyczno-tanecznym
d. zapewnienie warunków lokalowych umoŜliwiających wykonywanie celów Stowarzyszenia
e. udział w ogólnie organizowanych przedsięwzięciach o charakterze społecznym,
sportowym, kulturalnym oraz religijnym
f. kontakty i koleŜeńska współpraca z organizacjami o podobnym profilu działania
g. wydawanie materialów informacyjnych, biuletynów oraz gazetek
(3) Wymagane środki materialne mogą być uzyskane przez:
a. składki członkowskie
b. dochody z towarzyskich spotkań oraz innych imprez własnych Stowarzyszenia
c. datki, subwencje, zbiórki, wsparcie sponsorów, darowizny i inne
d. prowadzenie bufetu na spotkaniach oraz innych imprezach
§ 4: Rodzaje członkostwa
(1) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych.
(2) Członkami zwyczajnymi są te osoby, które biorą pełny udział w pracach Stowarzyszenia.
(3) Członkami nadzwyczajnymi są osoby, które wspierają działalność Stowarzyszenia ideowo
i materialnie.
(4) Członkami honorowymi mogą być osoby, którym tytuł ten został przyznany za szczególne
zasługi na rzecz Stowarzyszenia.

§ 5: Nabycie członkostwa
(1) Członkami Stowarzyszenia mogą być wszystkie osoby fizyczne oraz prawne.
(2) Decyzję o przyznaniu członkostwa podejmuje Zarząd.
(3) Odmowa przyznania członkostwa moŜe nastąpić bez podania przyczyn, jakkolwiek na Ŝądanie
kandydata na członka powinna być uzasadniona.
(4) Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
§ 6: Utrata członkostwa
(1) Członkostwo moŜe być zakończone przez dobrowolne wystąpienie, zgon oraz w przypadku
osób prawnych, w razie utraty osobowości prawnej.
(2) Dobrowolne wystąpienie moŜe nastąpić tylko na zakończenie roku kalendarzowego. Wniosek
o wystąpienie musi być złoŜony do Zarządu na piśmie, co najmniej na miesiąc wcześniej.
(3) Zarząd moŜe dokonać skreślenia z listy członków osoby, które zalegają z opłatą składek
członkowskich dłuŜej niŜ 6 miesięcy i pomimo otrzymania pisemnego upomnienia, nie
uregulują w ciągu 4 tygodni zaległej naleŜności. Skreślenie nie zwalnia z obowiązku
uregulowania zaległych składek.
(4) Zarząd moŜe wykluczyć z organizacji te osoby, które powaŜnie naruszyły obowiązki
członkowskie, za niehonorowe zachowanie się oraz za działalność skierowaną przeciwko
interesom Stowarzyszenia.
(5) O odebraniu członkostwa honorowego z powodów wymienionych w pkt.4 decyduje Walne
Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
§ 7: Prawa i obowiązki członkowskie
(1) Prawa:
a. członkowie mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
przy czym powinni dokonać opłaty wstępu w przypadku jej pobierania
b. członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu
oraz przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze
c. członkowie mają prawo wymagać od Zarządu przestrzegania statutu; w przypadku
podejrzenia naruszenia statutu mogą zaŜądać zwołania Walnego Zgromadzenia na
wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków
d. członkowie powinni być poinformowani przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu
o działalności Organizacji oraz o jej sytuacji finansowej; w uzasadnionych
przypadkach informacji tych musi udzielić Zarząd zawsze na Ŝądanie co najmniej 1/10
ogólnej liczby członków w terminie 4 tygodni
e. członkowie powinni być poinformowani o stanie majątkowym na zakończenie roku
finansowego i o ile nastąpi to podczas Walnego Zgromadzenia, Komisja Kontrolerów
powinna przedstawić sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli finansowej
(2) Obowiązki:
a. członkowie mają obowiązek wspierać działalność Stowarzyszenia oraz zaniechać
wszystkiego, co mogło by zaszkodzić dobremu imieniu Organizacji lub uniemoŜliwić
osiągnięcie załoŜonego celu
b. członkowie zobowiązani są do przestrzegania statutu i postanowień władz
Stowarzyszenia
c. członkowie zobowiązani są do terminowego opłacania składek członkowskich
w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie
§ 8: Władze Stowarzyszenia
Władzami Stowarzyszenia są:
 Walne Zgromadzenie
 Zarząd
 Komisja Kontrolerów
 Sąd Polubowny

§ 9: Walne Zgromadzenie
(1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co roku w pierwszym kwartale
(2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 4 tygodni:
a. na wniosek Zarządu lub postanowienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
b. na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków
c. na Ŝądanie Komisji Kontrolerów
d. na Ŝądanie wyznaczonego przez Sąd kuratora
(3) Zawiadomienia zarówno o zwołaniu Zwyczajnego jak i Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia członkowie powinni otrzymać za pośrednictwem listu, poczty internetowej (email) lub faksu, co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem. Zawiadomienie to
powinno zawierać porządek obrad.
(4) Wnioski dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny być składane pisemnie
Zarządowi co najmniej 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
(5) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały odnoszące się wyłącznie do spraw objętych
porządkiem obrad za wyjątkiem uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
(6) Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszystkim członkom. Prawo
głosowania mają tylko członkowie zwyczajni i honorowi. KaŜdy członek dysponuje jednym
głosem. Osoby prawne są reprezentowane przez pełnomocników. W przypadku nieobecności
członka Stowarzyszenia przekazanie prawa do głosowania dla innego członka poprzez pisemne
upowaŜnienie jest dopuszczalne.
(7) Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników biorących
w nim udział.
(8) Wybory oraz uchwały Walnego Zgromadzenia następują poprzez uzyskanie zwykłej większości
oddanych, waŜnych głosów. Uchwały dotyczące zmian statutu lub uchwała o rozwiązaniu
Stowarzyszenia wymagają uzyskania co najmniej 2/3 oddanych, waŜnych głosów.
(9) Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje prezes, w przypadku przeszkody w sprawowaniu
funkcji zastępca prezesa a w przypadku przeszkody w sprawowaniu funkcji zastępcy prezesa
przewodnictwo obejmuje najstarszy wiekiem członek Zarządu.
§10: Funkcje Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie posiada wyłączne prawo do:
a. podejmowania uchwał na podstawie zgłoszonych wniosków
b. przyjmowania i zatwierdzania bilansu i budŜetu
c. wybierania, powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz Komisji Kontrolerów
d. udzielania prawa do prowadzenia kontroli prawidłowosci działania Stowarzyszenia
e. udzielania Zarządowi absolutorium
f. ustalania wysokosci składek członkowskich
g. przyznawania oraz odbierania członkostwa honorowego
h. uchwalania zmian statutu i podejmowania decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia
i. podejmowania uchwał w innych sprawach objętych porządkiem obrad
§11: Zarząd
(1) W skład Zarządu wchodzą :
a. prezes
b. zastępca prezesa
c. sekretarz
d. skarbnik
e. członkowie Zarządu
(2) Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie. Zarząd, w przypadku ustąpienia jednego
z wybranych jego członków, ma prawo dobrać do swego składu nowego członka, który musi
być zatwierdzony przez kolejne Walne Zgromadzenie. W przypadku niemoŜności dobrania
sobie nowego członka, całkowitego rozwiązania się Zarządu lub zawieszenia działalności na
czas nieokreślony, którykolwiek z kontrolerów jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu przeprowadzenia wyborów do nowego
Zarządu. W przypadku braku kontrolerów, którykolwiek z członków Stowarzyszenia, który

dowiedział się o tej sytuacji, powinien niezwłocznie wystąpić do właściwego sądu
o przydzielenie kuratora, który to powinien natychmiast zwołać nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie.
(3) Okres działalności Zarządu wynosi 2 lata, przy czym pełni on swoją funkcję do czasu wyboru
nowego Zarządu. Ponowny wybór Zarządu lub poszczególnych jego członków jest dozwolony.
Funkcja objęta w Zarządzie musi być wykonywana osobiście.
(4) Zwołania zebrania Zarządu dokonuje pisemnie lub ustnie prezes a w przypadku niemoŜności,
jego zastępca. JeŜeli zastępca prezesa jest równieŜ nieobecny moŜe zrobić to kaŜdy
z pozostałych członków Zarządu.
(5) Zarząd moŜe podejmować decyzje na zebraniu wtedy, gdy wszyscy jego członkowie zostali
o terminie zebrania wcześniej powiadomieni i przynajmniej połowa ich składu jest obecna.
(6) Zarząd podejmuje decyzje po zatwierdzeniu ich zwykłą wiekszością głosów a w przypadku ich
równości decyduje głos prezesa.
(7) Zebraniem Zarządu kieruje prezes a w przypadku nieobecności, jego zastępca. JeŜeli zastępca
prezesa jest równieŜ nieobecny, przysługuje kierownictwo najstarszemu wiekiem członkowi
Zarządu lub temu członkowi, którego wybiorą pozostali członkowie większością głosów.
(8) Obowiązki członka Zarządu wygasają na skutek zgonu, upływu kadencji, odwołania lub
ustąpienia.
(9) Walne Zgromadzenie moŜe w kaŜdej chwili odwołać cały Zarząd lub poszczególnych jego
członków. Odwołanie to nabiera mocy prawnej z chwilą objęcia działalności przez nowy Zarząd
lub nowego członka.
(10) Członkowie Zarządu mogą w kaŜdej chwili złoŜyć pisemną rezygnację. Rezygnacja
pojedynczych członków powinna być skierowana do Zarządu a w przypadku rezygnacji całego
Zarządu do Walnego Zgromadzenia. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą wybrania nowego
Zarządu lub dobrania nowego członka.
§12: Funkcje Zarządu
(1) Zarząd jest zobowiązany do kierowania Stowarzyszeniem.
(2) Zarząd powinien w sposób sumienny i skrupulatny kierować Stowarzyszeniem w ramach
statutu oraz postanowień Walnego Zgromadzenia.
(3) W celu lepszej organizacji wewnętrznej Stowarzyszenia, Zarząd moŜe w oparciu o statut
uchwalić wewnętrzny regulamin.
(4) Działalność Zarządu obejmuje w szczególności:
a. dbałość o ciągłą i regularną pracę Stowarzyszenia
b. zarządzanie majątkiem oraz prowadzenie rachunkowości
c. informowanie członków o działalności Stowarzyszenia
d. informowanie członków o sytuacji finansowej i wynikach kontroli
e. przygotowanie i zwołanie Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
f. przyjmowanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia
§13: Szczególne obowiązki członków Zarządu
(1) Prezes sprawuje najwyŜszą funkcję i kieruje bieŜącymi sprawami Stowarzyszenia.
Reprezentuje on Stowarzyszenie na zewnątrz, szczególnie wobec władz i osób trzecich.
(2) Pisma urzędowe Stowarzyszenia wymagają, w celu osiagnięcia ich prawomocności, podpisów
prezesa i sekretarza, w przypadku spraw finansowych prezesa i skarbnika. Zwykła
korespondencja bez szczególnego znaczenia, sporządzona przez upowaŜnionego członka
Zarządu lub na jego zlecenie, nie wymaga dodatkowego podpisu.
(3) Zawieranie umów między członkiem Stowarzyszenia a Stowarzyszeniem wymaga zgody
organu nadzorującego działalnością Stowarzyszenia.
(4) Prawomocne pełnomocnictwo do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz lub składania
podpisu w jego imieniu mają wyłącznie w pkt. 2 wymienieni członkowie Zarządu.
(5) W przypadku gdy zwłoka grozi niebezpieczeństwem, prezes jest upowaŜniony takŜe
w sprawach, które normalnie leŜą w kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu,
podejmować decyzje na własną odpowiedzialność. Sprawy te wymagają jednak późniejszego
zatwierdzenia ich przez właściwy organ.
(6) Prezes kieruje Walnym Zgromadzeniem i zebraniami Zarządu.
(7) Sekretarz wspomaga prezesa w prowadzeniu spraw Stowarzyszenia. Do niego naleŜy
sporządzanie protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia i zebrań Zarządu.
(8) Skarbnik odpowiada za prawidłowe prowadzenie spraw finansowych Stowarzyszenia.

(9) W przypadku przeszkód w sprawowaniu funkcji przez prezesa wstępuje na jego miejsce
zastępca.

§14: Kontrolerzy
(1) Do pełnienia funkcji kontrolerów wybierane są przez Walne Zgromadzenie dwie niezaleŜne
i bezstronne osoby na okres 2 lat. Ponowny wybór jest dopuszczalny. Kontrolerzy nie mogą
wchodzić w skład organu, który jest obiektem ich kontroli za wyjątkiem Walnego
Zgromadzenia.
(2) Kontrolerzy są zobowiązani do bieŜącej kontroli finansów pod względem prawidłowości
prowadzenia rachunków oraz zgodności uŜycia środków finansowych ze statutem. Zarząd jest
zobowiązany przedstawić kontrolerom odpowiednie dokumenty oraz złoŜyć wymagane
wyjaśnienia. Kontrolerzy zobowiązani są do poinformowania Walne Zgromadzenie o wynikach
kontroli.
(3) Prawa do sprawowania kontroli Stowarzyszenia przez Komisję Kontrolerów udziela Walne
Zgromadzenie. Mówią o tym postanowienia zawarte w §11 pkt. 8-10.
§15: Sąd Polubowny
(1) Sąd Polubowny rozstrzyga o wszystkich wynikłych w Stowarzyszeniu sprawach spornych. Jest
on “ciałem rozjemczym” w znaczeniu przepisów o organizacjach a nie sądem określonym
przepisami z §§ 577 ff ZPO.
(2) Sąd Polubowny składa się z pięciu pełnoletnich, wybieralnych członków Stowarzyszenia. Jego
funkcja polega na tym, Ŝe kaŜda ze spornych stron przedstawia Zarządowi, w terminie do 2
tygodni od chwili wpłynięcia sprawy do Sądu Polubownego, po dwóch członków jako sędziów
polubownych. Oni wybierają w terminie następnych 2 tygodni kolejnego członka
Stowarzyszenia na przewodniczącego, którego zatwierdzają przez głosowanie. W przypadku
równej liczby głosów decyduje losowanie. Członkowie Sądu Polubownego nie mogą naleŜeć do
Ŝadnego organu, którego działalność jest przedmiotem sporu, za wyjątkiem Walnego
Zgromadzenia.
(3) Sąd Polubowny rozstrzyga sprawy w obecności wszystkich sędziów, po wysłuchaniu obu stron
przez głosowanie. Przy rozstrzyganiu sporów sędziowie kierują się własną wiedzą i sumieniem.
Wstrzymanie się od głosu jest niedopuszczalne. Dla Stowarzyszenia rozstrzygnięcia Sądu
Polubownego są ostateczne.
(4) O ile sprawa przed Sądem Polubownym nie jest zakończona wcześniej, stronom spornym
przysługuje prawo wkroczenia na drogę prawną (§8 Vereinsgesetz 2002) dopiero po upływie 6
miesięcy od złoŜenia jej do Sądu Polubownego.
§16: Rozwiązanie Stowarzyszenia
(1) Rozwiązanie Stowarzyszenia moŜe nastąpić tylko na specjalnie w tym celu zwołanym
nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i tylko przy poparciu 2/3 waŜnych głosów.
(2) WyŜej wymienione Walne Zgromadzenie decyduje takŜe o likwidacji majątku Stowarzyszenia,
o ile taki istnieje. W szczególności Zgromadzenie to musi wyznaczyć likwidatora i podjąć
uchwałę komu powinien, po uregulowaniu długów, zostać przekazany pozostały majątek.
(3) Po rozwiązaniu się Stowarzyszenia lub po wygaśnięciu celu jego istnienia, pozostawiony
majątek musi być przekazany, w myśl §§ 34 ff Bundesabgabenordnung, na cele powszechne,
dobroczynne lub kościelne, jakkolwiek w miarę moŜliwości dla instytucji o podobnych celach.
Ta instytucja z kolei, moŜe otrzymany majątek przeznaczyć teŜ tylko na cele powszechne,
dobroczynne lub kościelne w myśl §§ 34 ff BAO.
(4) Ostatni Zarząd zobowiązany jest w terminie 4 tygodni od rozwiązania się Stowarzyszenia
powiadomić o tym pisemnie odpowiednie władze.

