
STATUT 
Stowarzyszenia “NordPolen - polsk forening i Tromsø” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1) Stowarzyszenie „NordPolen”, w dalszej części zwane „Stowarzyszeniem”, jest        
samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 

2) Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Północnej części  Królestwa Norwegii. Dla          
realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami         
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3) Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tromsø w Królestwie Norwegii. 
4) Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną. 
5) Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia          

swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonywanie usług osobom          
fizycznym  
i prawnym. 

6) Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci. Prawo do używania nazwy i symbolu           
graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu. 

 

§2 CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 
 

1) Celem działania Stowarzyszenia jest w szczególności: 
a) integracja Polonii zamieszkującej tereny północnej Norwegii; 
b) działanie na rzecz integracji społeczności polskiej ze środowiskiem norweskim 
c) podtrzymywanie i szerzenie kultury oraz tradycji polskich; 
d) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju oświatowego, sportowego i kulturalnego         

dzieci, młodzieży i dorosłych; 
e) pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu organizowanie młodzieży w           

celu jej samodzielnego działania; 
f)  promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty; 
g)  współpraca z władzami polskimi i norweskimi oraz organizacjami społecznymi 

 i młodzieżowymi; 
h) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kultury regionów; 
i) działanie na rzecz pokoju, tolerancji i praw człowieka. 

2) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
a) organizację pikników rodzinnych; 
b) organizację spotkań związanych z tradycjami polskimi; 
c) organizację imprez dla dzieci; 
d) organizację spotkań i wydarzeń sportowych; 
e) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
f) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi       

działalnością Stowarzyszenia; 
g) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji,        

darowizn niezbędnych dla realizacji celów stowarzyszenia i dóbr materialnych; 
h) bezpośrednią współpracę ze środowiskami lokalnymi; 
i) organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności artystycznej; 
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j) organizowanie festiwali, konkursów, kursów i koncertów; 
k) umożliwianie kontaktu z instytucjami upowszechniania kultury oraz organizowanie        

spotkań z przedstawicielami świata kultury i sztuki. 
 
 

§3 NABYCIE CZŁONKOSTWA 
 

1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i dziecko poniżej 16           
roku życia za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Członków zwyczajnych przyjmują w            
drodze uchwały przedstawiciele Zarządu w osobie Prezesa lub Wiceprezesa, na podstawie           
pisemnej deklaracji. 

2) Członkiem zwyczajnym może być każdy, kto pisemnie deklaruje chęć przystąpienia do           
Stowarzyszenia i postępuje zgodnie ze Statutem i Regulaminem . 

3) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna deklarująca          
pomoc finansową, rzeczową lub inną na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w            
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela lub osobiście. Członków wspierających        
przyjmują w drodze uchwały przedstawiciele Zarządu w osobie Prezesa lub Wiceprezesa,           
na podstawie pisemnej deklaracji. 

4) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wnosi wybitny          
wkład  
w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie           
Członków na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu. 

5) Dzieci po ukończeniu 16 roku życia ponownie składają deklarację członkowską. 
 

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 
 

1) Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 
a) do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 
b) zgłaszania opinii i wniosków w sprawie działalności władz Stowarzyszenia; 

2) Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 
a) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia; 
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków; 
c)  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 
d) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz          

Stowarzyszenia. 
3) Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Członek          

wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,        
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

4) Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak           
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.  

5) Członkowie wspierający, członkowie honorowi i dzieci poniżej 16 roku życia są           
zwolnieni ze składek członkowskich. 

 
§5 USTANIE CZŁONKOSTWA 
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1) Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, po uprzednim        

uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia oraz pisemnym       
poinformowaniu jednego  
z członków Zarządu o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu w terminie jednego            
miesiąca przed planowanym terminem rezygnacji; 

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego; 
c) skreślenia z listy członków, uchwałą podjętą przez Zarząd, z powodu          

nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych        
zobowiązań pieniężnych, przez okres przekraczający 3 miesiące. Skreślenie z listy nie           
zwalnia z obowiązku uregulowania należności; 

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia, uchwałą podjętą przez Zarząd, z jednego z niżej           
wskazanych powodów: 

● działania na szkodę Stowarzyszenia i jego członków; 
● niewywiązywania się z powierzonych zadań i podjętych zobowiązań na rzecz          

Stowarzyszenia; 
●  rażącego naruszenia zasad statutowych; 
● złamanie regulaminu Stowarzyszenia; 
● nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia. 

2) Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za           
pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

3) W przypadku określonym w ust. 1 litera c) i d) orzeka Zarząd, podając przyczyny              
skreślenia lub wykluczenia. 

4) Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania            
Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

5) Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady          
określone  
w pkt 4. 

 

§6 WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

1) Władzami Stowarzyszenia są: 
 

a) Walne Zebranie Członków; 
b) Zarząd; 
c) Komisja Rewizyjna. 

 
2) Walne Zebranie Członków 
 
2.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2.2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi. 
2.3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2.4. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 
2.5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. 
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2.6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia            
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 
2.7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą          
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w           
pierwszym terminie, a bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie           
wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin. 
2.8. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 
a) uchwalenie statutu i jego zmian; 
b )uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia; 
c) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia; 
d) omówienie rocznego sprawozdania finansowego; 
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 
f) ustalanie wysokości składek członkowskich; 
g) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego; 
h) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu           
Stowarzyszenia przez Zarząd; 
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
j) inne, wynikające z niniejszego Statutu. 
2.9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 
a) z własnej inicjatywy; 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 
2.10. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30            
dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 2.9. b) i c). 
2.11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla          
których zostało zwołane. 
 
3) Zarząd 
 
3.1 Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego          
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym           
Zebraniem Członków Stowarzyszenia. 
3.2 Zarząd wybierany jest co dwa lata przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu             
jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może też zdecydować o          
przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
3.3 Zarząd składa się z 9 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera              
ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarzy, Skarbnika. 
3.4 Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów           
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w tym Prezesa            
lub Wiceprezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego              
nieobecności – głos Wiceprezesa. 
3.5 Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na  
6 miesięcy. Posiedzenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes z inicjatywy własnej bądź na wniosek             
członka Zarządu. O terminie, miejscu, porządku i formie posiedzenia członków Zarządu           
Stowarzyszenia zawiadamia Prezes lub Wiceprezes najpóźniej na 7 dni przed ustalonym           
terminem. 
3.6 Do zakresu działania Zarządu należy: 
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków; 
b) ustalanie budżetu Stowarzyszenia; 
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c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 
d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego; 
e) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do           
kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków; 
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków; 
h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków; 
i) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie; 
j) przyznawanie wyróżnień osobom, które mają szczególne zasługi w realizowaniu celów           
Stowarzyszenia; 
k) nawiązywanie współpracy i kontaktów z władzami administracyjnymi, samorządowymi,         
politycznymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi; 
l) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia  
i Walnego Zgromadzenia Członków. 
3.9 W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu  
w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany w drodze kooptacji, której dokonują            
pozostali członkowie Zarządu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu             
organu. Tryb ten nie dotyczy stanowiska Prezesa Zarządu. 
 
4) Komisja Rewizyjna 
 
4.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli          
nad jego działalnością. 
4.2. Komisja Rewizyjna wybierana jest corocznie przez Walne Zebranie Członków  
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może też zdecydować  
o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
4.3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków zwyczajnych. 
4.4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez jej członków w głosowaniu           
jawnym zwykłą większością głosów. Komisja Rewizyjna może też zdecydować  
o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
4.5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą          
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych          
członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować          
uchwały  
w głosowaniu tajnym. 
4.6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się zgodnie z potrzebami. 
4.7. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia; 
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; 
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie          
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także           
prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu; 
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd  
w terminie ustalonym statutem; 
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)            
absolutorium władzom Stowarzyszenia; 
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków          
Stowarzyszenia. 
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4.8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach           
Stowarzyszenia. 
4.9. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia            
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
4.10. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega          
Zarządowi. 
4.11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu. 
5. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy, wykluczenia lub śmierci członka Komisji            
Rewizyjnej  
w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany w drodze kooptacji, której dokonują            
pozostali członkowie Komisji. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu             
organu. 
 

§7 MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

1) Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2)  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
a) składki członkowskie, 
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,           

reklamy, subwencje, dotacje 
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności,         

dochody 
 z majątku Stowarzyszenia), 

3)  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami. 

4)  Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia  

w stosunku do jego 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”; 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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; 

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub         
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób             
trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu         
Stowarzyszenia. 

5) dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw  
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków         
Zarządu: prezesa i innego członka Zarządu 

 

§8 ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 
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1) Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu          
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości        
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do          
głosowania. 

2) Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim             
terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania pierwszego            
Walnego Zebrania Członków. Uchwała o zmianie statutu lub o rozwiązaniu          
Stowarzyszenia w drugim terminie podejmowania jest bez względu na liczbę          
obecnych członków, zwykłą większością głosów. 

3) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków        
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku       
Stowarzyszenia. 

 

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 26 czerwca 2018 roku. 
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