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Statuty  

Związku Podhalan w Austrii  

/der Polnische Podhalanenverein in Österreich/ 

 

§1. Nazwa, siedziba, zakres obowiązków 

1. Nazwa organizacji brzmi: Związek Podhalan w Austrii /der Polnischer Podhalanenverein in 

Österreich/. 

2. Siedzibą Związku jest Wiedeń, przy ul. Rennweg 5 w 3. Dzielnicy. 

3. a terenem działalności jest obszar Austrii. 

 

§2. Cele 

Działalność Związku nie jest nastawiona na wzbogacenie się i ma na celu: 

1. Pielęgnacja i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki góralskiej. 

2. Założenie Zespołu Góralskiego. 

3. Wzajemna materialna i duchowa pomoc. 

4. Kulturowe i moralne dokształcanie siebie.  

5. Informowanie o regionie Podhala i Polsce.  

6. Współpraca z podobnymi i spokrewnionymi Stowarzyszeniami kulturowymi w Austrii i za granicą – 

wspólne dbanie o kulturze. 

7. Zapoznanie się z kulturą mieszkańców krain Alpejskich.  

 

§3. Środki do osiągnięcia celów Związku 

1. Cele Związku powinny zostać osiągnięte środkami ideowymi i materialnymi, zawartymi w Par. 2. i 

Par. 3.  

2. Ideowymi celami są: 

a. wykłady i wydarzenia okazjonalne, spotkania, wędrówki, wieczory dyskusyjne.  

b. publikowanie biuletynu. 

c. założenie biblioteki.  

3. Potrzebne środki materialne powinny zostać uzyskane z:  

a. opłat wpisowych i członkowskich, 

b. darowizn, zbiórek, odziedziczenia, legatów, umów fundacyjnych, upominków i innych 

podarunków,  

c. zarobku podczas wydarzeń okolicznościowych, jak i również publikacji i innej pracy, 

d. publiczne i prywatne dotacje, 

e. inne datki. 
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§ 4. Rodzaje członkostwa 

1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajni i honorowych.  

2. Członkami zwyczajnymi są w pełni zaangażowani w prace Związku. Członkami nadzwyczajnymi są 

osoby wspierające działalność Związku płacąc podwyższone opłaty członkowskie. Członkami 

honorowymi są osoby, które poprzez swoje zasługi dla Związku, otrzymują ten tytuł.   

 

§ 5. Uzyskanie członkostwa 

1. Członkami Związku mogą zostać wszystkie osoby fizyczne i prawne, które ukończyły 18 rok życia.  

2. O powołaniu członków zwyczajnych i nadzwyczajnych decyduje Zarząd. Odmowa nie musi zostać 

uzasadniona.  

3. Na wniosek Zarządu zostaje powołany honorowy członek podczas Zebrania Walnego.  

4. Przed ukonstytuowaniem Związku zostaną powołani członkowie poprzez rzeczników. Członkostwo 

nabierze mocy w momencie ukonstytuowania Związku.  

 

§ 6. Zakończenie członkostwa 

1. Członkostwo wygasa poprzez śmierć (u osób prawnych poprzez utratę osobowości prawnej), 

dobrowolne wystąpienie, wykreślenie i wykluczenie.  

2. Wystąpienie może nastąpić z dniem 31 grudnia danego roku. Zarząd musi być poinformowany z 3-

miesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli wniosek zostanie złożony z opóźnieniem, ważny jest dopiero 

następny możliwy termin wystąpienia.  

3. Zarząd może wypisać członka, który po 3-krotnym upomnieniu, zalega dłużej niż 1 rok z 

płatnościami opłat członkowskich. Zobowiązanie do płacenia opłat członkowskich zostaje nie 

naruszone.  

4. Z powodu poważnego naruszenia obowiązków członkostwa i haniebnego zachowania, Zarząd może 

wykluczyć członka ze. /Możliwe jest odwołanie się od decyzji wykluczenia podczas Zebrania 

Walnego. Do tego czasu prawa członkowskie są zawieszone/. 

5. Wycofanie członkostwa honorowego może być dokonane z powodów podanych w Par. 4. poprzez 

złożenie wniosku przez Zarząd podczas Zebrania Walnego.  

 

§ 7. Prawa i obowiązki członków Związku 

1. Członkowie są uprawnieni do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach Związku i o ubieganie się o 

udogodnienia Związku. Tylko członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do głosowania podczas 

Zebrania Walnego, jak i również oddanie aktywne i pasywne głosu.  

2. Członkowie są zobowiązani do wspierania spraw Związku i powstrzymywać się od działań, które 

mogłyby zaszkodzić powadze i celą Związku. Członkowie mają zważać na Statuty Związku i 

uchwały Organów Związku. Zwyczajni i nadzwyczajni członkowie zobowiązani są do punktualnego 
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płacenia opłat wpisowych i członkowskich. Opłaty te zostały ustalone podczas Zebrania Walnego     

i są płatne rocznie.  

 

§ 8. Organy Zarządu 

Organy Zarządu to: Zebranie Walne /§ 9. i § 10./, Zarząd /§ 11. do § 13./, Skarbnicy /§ 14./, Sekretarz /§ 15./ 

i Sąd polubowny /§ 16./.  

 

§ 9. Zebranie Walne (tzw. Główne Zebranie Zarządu) 

1. Zwyczajne Zebranie Walne odbywa się rocznie w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia się 

roku kalendarzowego. 

2. Nadzwyczajne Zebranie Walne zostaje zwołane po złożeniu pisemnego wniosku przez co najmniej 

jedna trzecią członków lub na żądanie Skarbników, na decyzję Zarządu lub zwyczajnego Zebrania 

Walnego. Ma się odbyć w przeciągu 8 tygodni.   

3. Na zwyczajne i nadzwyczajne Zebrania Walne należy, na 4 tygodnie wcześniej, pisemnie 

poinformować członków o terminie. Należy podać powód Zebrania Walnego. Zebranie 

przeprowadza Zarząd.  

4. Wnioski należy złożyć 3 dni przed Zebraniem Walnym, pisemnie Zarządowi.  

5. Aktualne uchwały – z wyjątkiem wniosku o zwołanie Zebrania Walnego – mogą zostać ujęte w 

agendzie.  

6. Wszyscy członkowie są uprawnieni do wzięcia udziału w Zebraniu Walnym. Do głosowania 

upoważnieni są tylko członkowie zwyczajni i honorowi. Każdy członek ma tylko jeden głos. /Osobę 

prawne są reprezentowani przez przedstawiciela. Dopuszcza się przeniesienie prawa do głosu na 

innego członka poprzez pisemne upoważnienie/.   

7. Przy obecności ponad połowy upoważnionych do głosowania członków /lub reprezentantów – Par. 

6./ Zebranie Walne może podjąć uchwały. Jeżeli Zebranie Walne nie jest zdolne do podjęcia 

uchwały, rozpoczyna się o 30 minut później niż zaplanowano, w tym samym już zaplanowanym 

porządkiem, nie zważając na ilość zebranych.   

8. Wybory i podjęcie uchwał w trakcie Zebrania Walnego dokonywane są z reguły poprzez większość 

głosów. Decyzje o zmianie Statutu, jak i również o rozwiązaniu Związku, wymagają 2/3 ważnych 

głosów.  

9. Zebraniu Walnemu przewodzi Prezes. W razie niedostępności jego/jej funkcje przejmuje 

Wiceprezes. Jeżeli ten/ta również jest niedostępny/a, funkcje przejmuje najstarszy obecny członek 

Związku.  
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§ 10. Zakres obowiązków Zebrania Walnego  

Zebranie Walne ma następujące zadania:  

1. Odbiór i zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenia.  

2. Uchwalenie kosztorysu. 

3. Powołanie i usunięcia ze stanowiska członków Zarządu i Skarbników.  

4. Ustalenie wysokości opłat wpisowych i członkowskich dla zwyczajnych i nadzwyczajnych 

członków.  

5. Nadania i pozbawienie honorowego członkostwa.  

6. Rozpatrzenie decyzji o wykluczeniu z członkostwa.  

7. Uchwalenie zmian Statutu i dobrowolne rozwiązanie Związku.  

8. Narada i uchwalenie pozostałych zagadnień w porządku zebrania.  

 

§ 11. Zarząd 

1. Zarząd składa się z 9 członków. To są: Prezes i jego/jej Zastępca, Sekretarz i jego/jej Zastępca, 

Skarbnik i jego/jej Zastępca oraz 3 Doradców. 

2. Zarząd, wybrany podczas Zebrania Walnego, ma prawo dobrać nowego członka na zwolnione 

miejsce przez jednego z członków, wymaga to późniejszego zatwierdzenia na następnym Zebraniu 

Walnym.  

3. Czas urzędowania Zarządu to 2 lata. Trwa co najmniej do wybrania nowego Zarządu. Członkowie 

Zarządu, którzy zakończyli kadencje mogą zostać wybrani ponownie.  

4. Zarząd zostaje zwołany przez Prezesa lub jego/jej Zastępcę, jeżeli ten/ta nie może.  

5. Zarząd może podejmować decyzje, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali zwołani, a co najmniej 

połowa zjawiła się.  

6. Zarząd podejmuje decyzje poprzez zwykłą większość głosów; w przypadku równej ilości głosów 

decydujący jest głos Prezesa. 

7. Zarządowi przewodzi Prezes. W razie niedostępności jego/jej funkcje przejmuje Wiceprezes. Jeżeli 

ten/ta również jest niedostępny/a, funkcje przejmuje najstarszy obecny członek Zarządu.  

8. Oprócz zakończenia sprawowania urzędu poprzez śmierć lub wygaśnięcie okresu urzędowania /Par. 

3./. Sprawowanie funkcji kończy się poprzez usunięcie ze stanowiska /Par. 9./ i rezygnacje /Par. 10./.  

9. Zebranie Walne może w każdym momencie usunąć cały Zarząd lub poszczególnych jego członków.  

10. Członkowie Zarządu mogą w każdej chwili złożyć pisemną rezygnację. Pismo rezygnacji należy 

złożyć do Zarządu, w wypadku rezygnacji całego Zarządu do Zebrania Walnego. Rezygnacja 

nabiera mocy dopiero z wyborami lub pracą /Par. 2./ następcy.  

 

 

 

 



-5- 
 

§ 12. Zakres obowiązków Zarządu 

Zarząd sprawuje najwyższą władze Związku. Wszystkie zadania, które nie są uregulowane przez Statuty lub 

nie wchodzą w kompetencje poszczególnych członków Zarządu, są rozstrzygane przez Zarząd. W zakresie 

działania Zarządu znajdują się przede wszystkim:  

1. Sporządzenie rocznego kosztorysu, rocznego sprawozdania i rozliczenia; 

2. Przygotowanie Zebrania Walnego; 

3. Powołanie zwyczajnych i nadzwyczajnych członków Zebrania Walnego; 

4. Zarządzanie majątkiem Związku; 

5. Przyjęcie, wykluczenie i wykreślenie członków Związku; 

6. Zatrudnienie i zwolnienie pracowników Związku. 

 

§ 13. Szczególne obowiązki poszczególnych członków Zarządu 

1. Prezes jest najwyższym stanowiskiem Związku. Jego/Jej obowiązkiem jest bycie przedstawicielem 

Związku, przede wszystkim na zewnątrz, przed wielorakimi urzędami i osobami trzecimi. Przewodzi 

Zebraniu Walnemu i Zarządowi. W razie zwłoki dotyczącej spraw Związku, które wpadają w 

kompetencję Zebrania Walnego lub Zarządu, ma prawo przejąć odpowiedzialność i samodzielnie 

podjąć decyzje. Te decyzje wymagają zatwierdzenia w późniejszym terminie przez odpowiedni 

organ prawny Związku. 

2. Sekretarz wspiera Prezesa w prowadzeniu interesów Związku. Jego/Jej obowiązkiem jest 

prowadzenie protokołów Zebrania Walnego i Zarządu.  

3. Skarbnik jest odpowiedzialny za kwestie finansowe Związku.  

4. Pisemne sprawozdania i ogłoszenia Związku, szczególnie zobowiązujące akty prawne, mają być 

podpisane przez Prezesa i Sekretarza. W sprawach finansowych przez Prezesa i Skarbnika. 

5. W razie niedostępności Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, w ich miejsce występują ich zastępcy.   

 

§ 14. Skarbnicy 

1. Dwoje Skarbników zostaje wybranych przez Zebranie Walne na okres 2 lat. Ponowne wybranie jest 

możliwe. 

2. Skarbnika podlegają kontrola interesów i rozliczenia. Podczas Zebrania Walnego mają przedstawić 

sprawozdanie.  

3. § 11. Par. 3., 8., 9., i 10. dotyczą Skarbników. 

 

§ 15. Sekretarz 

Sekretarz jest pracownikiem Związku. Ma za zadanie prowadzić biuro i jest odpowiedzialny za realizacje 

transakcji. Jest upoważniony do podpisywania dokumentów.  
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§ 16. Sąd polubowny 

1. We wszystkich konfliktach Związku decyduje sędzia polubowny 

2. Sąd polubowny składa się z 5 zwykłych członków Związku. Tworzony jest w ciągu 7 dni z dwóch 

członków Zarządu. Ci wybierają pozostałych przy całkowitej zgodności głosów.   

3. Sąd polubowny podejmuje decyzje przy obecności wszystkich jego członków poprzez zwykłą 

większość głosów. Decyzje podejmuje zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem. Jego decyzja jest 

ostateczna.   

 

§ 17. Rozwiązanie Związku 

1. Dobrowolne rozwiązanie Związku może mieć miejsce podczas zwołania nadzwyczajnego Zebrania 

Walnego w tym celu. 2/3 ważnych głosów decyduje o rozwiązaniu.  

2. Podczas tego Zebrania Walnego – w przypadku pozostałego majątku Związku – zostaje podjęta 

decyzja o likwidacji. Ma powołać likwidacje i zadecydować, gdzie zostaną przekazane fundusze. 

Ten majątek powinien, jeżeli jest to możliwe, zostać przekazany dla organizacji o tym samym 

profilu lub podobnym.   


