21 maja 2018 r.

Tekst jednolity statutu
w rozumieniu art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym
uwzględniajcy zmiany z dnia 19 maja 2018 r.
ZWIĄZEK NIEMIECKICH STOWARZYSZEŃ
SPOŁECZNO KULTURALNYCH
W POLSCE
VERBAND DER DEUTSCHEN SOZIAL KULTURELLEN
GESELLSCHAFTEN
IN POLEN
STATUT -

SATZUNG

uchwalony przez założycieli Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych
na zebraniu w Strzelcach Opolskich w dniu 12 lutego 1991r., z upoważnienia władz
Niemieckich Towarzystw Społeczno Kulturalnych, zawartych w ich uchwałach
(z późniejszymi zmianami)
ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ
§1
Stowarzyszenie, zwane dalej Związkiem Niemieckich Stowarzyszeñ Społeczno
Kulturalnych w Polsce, nosi nazwę : ZWIĄZEK NIEMIECKICH STOWARZYSZEŃ
SPOŁECZNO KULTURALNYCH W POLSCE i jest osobą prawną.
§2
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych w Polsce, zwany dalej w
skrócie: Związek Niemieckich Stowarzyszeń, działa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
§3
Siedzibą Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych w Polsce jest
miasto Opole.
§4
Związek Niemieckich Stowarzyszeń używa pieczęci w języku polskim i niemieckim z
napisem : "ZWIĄZEK NIEMIECKICH STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNO
KULTURALNYCH W POLSCE - ZARZĄD", "VERBAND DER DEUTSCHEN
SOZIAL KULTURELLEN GESELLSCHAFTEN IN POLEN - VORSTAND''.
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ROZDZIAŁ II
CELE ZWIĄZKU I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§5
Związek Niemieckich Stowarzyszeń spełnia następujące cele:
1- pośredniczy w rozwiązywniu spraw pomiedzy poszczególnymi członkami Związku, w
których zachodzi potrzeba uzgodnienia ich interesów;
2- reprezentowanie interesów członków Związku w stosunkach z polskimi organami
państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami i innymi polskimi organizacjami
społecznymi i kulturalnymi;
3- reprezentowanie interesów członków Związku w stosunkach z organami
państwowymi Republiki Federalnej Niemiec, z organami poszczególnych Krajów
Związkowych i w stosunkach z niemieckimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi i
konsularnymi działającymi w Polsce;
4- reprezentowanie członków Związku przy nawiazywaniu i realizowaniu istniejącej
partnerskiej współpracy między ich Stowarzyszeniami w Polsce a innymi polskimi
stowarzyszeniami, między ich Stowarzyszeniami a stowarzyszeniami innych mniejszości
narodowych w Polsce, między ich Stowarzyszeniami a stowarzyszeniami i organizacjami
niemieckimi w Polsce i poza jej granicami, w szczególności w Niemczech jak również w
innych krajach niemieckojęzycznych oraz z organizacjami innych mniejszoœci
narodowych, także przez działalność gospodarczą;
5- pielęgnowanie i rozwój kultury i oświaty niemieckiej,
6 – dbałość o rozwój mediów niemieckojęzycznych,
7 – poszukiwanie i rozpoznawanie możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla
Związku i członków Związku
8 – podtrzymywanie tożsamości narodowej i językowej Niemców w Polsce.
§6
Związek Niemieckich Stowarzyszeń realizuje swe cele przez:
1- organizowanie spotkań pojedyńczych w celu stworzenia warunków do negocjacji i
przedstawienie propozycji co do sposobu kompromisowego załatwienia sprawy i
sprawiedliwego uzgodnienia interesów;
2- uczestniczenie, zgłaszanie propozycji, wniosków i oświadczeń w sprawach krajowych
i zagranicznych, w których zachodzi potrzeba zabezpieczenia i ochrony interesów
czlonków Związku;
3- ułatwianie nawiązywania kontaktów zmierzających do nawiązywania stosunków
współpracy między poszczególnymi członkami Związku a innymi stowarzyszeniami i
organizacjami oraz udzielanie pomocy przy usuwaniu przeszkód w toku realizacji takiej
współpracy;
4- informowanie swoioch członków o najważniejszych sprawach występujących w
bieżącej działalności Związku za pośrednictwem mediów, okólników jak również na
odbywajacych się zjadach ustnie;
5- prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych;
6- organizowanie i podejmowanie działań służących pielęgnacji i rozwojowi kultury i
oświaty niemieckiej;
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7 – organizowanie, koordynowanie działań wynikających z potrzeb życia społecznego na
obszarzez działania Związku,
8 – pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych
oraz podejmowanie decyzji co do podziału pozyskanych środków pomiędzy członków,
9 – udział w życiu publicznym,
10 – zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych,
11 – kordynację działań oświatowych członków Związku.
ROZDZIAŁ III
NABYWANIE CZŁONKOSTWA, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
ZWIĄZKU, UTRATA CZŁONKOSTWA I JEJ PRZYCZYNY
§7
1. Zwyczajnymi członkami Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych
w Polsce mogą być towarzystwa społeczno kulturalne Niemców w Polsce.
2. Członkami stowarzyszonymi w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych w Polsce mogą być niemieckie organizacje branżowe z siedzibą w Polsce
współrealizujące cele Towarzystw Społeczno Kulturalnych Niemców na danym
terenie.
3. Członkami wspierającymi Związku Niemieckich Stowarzyszeń spoleczno Kulturalnych
w Polsce mogą być:
a) inne organizacje niemieckie w Polsce, których działalność ma charakter lokalny i
ogólnokrajowy,
b) pokrewne do Związku organizacje zagraniczne mające cheć wspierać działalność
ZNSSK w Polsce.
§8
1. O przyjęciu w poczet członków Związku decyduje Zjazd Delegatów poszczególnych
Towarzystw wojewódzkich, który nosi nazwę „Rada Związku Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych w Polsce“.
2. Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Rady Związku.
3. Członkowie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych w Polsce
reprezentowani sa w jego władzach na zasadach okreslonych w niniejszym statucie.

1.
2.
3.
4.

§9
Członkami Związku mogą być Towarzystwa Społeczno –Kultrualne Niemców w
Polsce i inne organizacje wymienione w § 7. Pkt 1,2 i 3 na podstawie uchwały swego
zarządu mówiącej o gotowości wstąpienia do Związku.
Przyjęcie następuje na posiedzeniu Rady Związku zwykłą większością głosów przy
obecności dwóch trzecich uprawnionych do głosowania.
W razie wydania uchwały odmawiającej przyjęcia, ubiegający się o członkostwo w
Związku może po upływie sześciu miesięcy od daty powzięcia odmownej uchwały
ubiegać się ponownie o przyjęcie do Związku.
Podmiot ubiegający się o członkostwo w Związku, spełniający kryteria organizacji
mniejszości niemieckiej, po złożeniu zaakceptowanego przez Radę wniosku o
członkostwo, a przed podjęciem przez Radę Związku uchwały w sprawie przyjęcia w
charakterze członka zwyczajnego, uzyskuje status członka kandydata, na okres lat
dwóch.
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§ 10

Członek Związku ma prawo:
1- wybierać i być wybieranym do władz Związku;
2- korzystać z lokalu, urządzeń i środków Związku na zasadach określonych przez
Zarząd Związku;
3- wystąpić ze Związku przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Związku.

§ 11
Członek Związku Niemieckich Stowarzyszeń jest zobowiązany w sposób sumieny i
godny:
1- brać udział w pracach podjętych dla realizacji statutowych celów i zadań Związku;
2- przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i innych aktów
decyzyjnych wewnętrznych Związku;
3- wpłacać terminowo składki członkowskie.
§ 12
1. Utrata członkostwa Związku Niemieckich Stowarzyszeń następuje w wypadkach:
1- rozwiązania Związku;
2- wystąpienia członka ze Związku;
3- skreślenia członka z listy członków Związku z powodu długotrwałego, zawinionego
nieuczestniczenia w
pracach Związku lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż trzy
miesiące;
4- wykluczenia członka ze Związku z powodu rażąco zawinionego naruszenia Statutu,
uchwał i innych aktów
decyzyjnych władz Związku, bądź działania na szkodę Związku.
2. W przypadkach opisanych w ustępie 1 pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu, członkostwo w
Związku może zostać zawieszone do czasu podjęcia ostatecznej uchwały w sprawie.
§ 13
1. Utrata członkowstwa stowarzyszenia w Związku nie następuje na skutek ustąpienia,
śmierci lub odwołania delegata do Rady Związku. Podmiot delegujacy wybierze w
takiej sytuacji nowego delegata w trybie określonym w niniejszym statucie.
2. W przypadku ustąpienia, śmierci lub odwołania delegata, mandat wygasa. Jeśli taka
osoba była członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Rada Związku przeprowadza
na najbliższym posiedzeniu wybory uzupełniające.
3. Wygaśnięcie mandatu potwierdza Zarząd Związku uchwałą.
§ 14
1. Uchwałę w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka z listy członków Związku
podejmuje Rada Związku zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
dwóch trzecich członków Rady, a w sytuacjach nagłych również Zarząd Związku.
2. Od uchwały Zarządu skreślony lub wykluczony może w terminie czternastu dni od
doręczenia mu uzasadnionej decyzji o wykluczeniu odwołać się do Rady Związku,
która rozstrzyga ostatecznie.
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3. Przepisy ustępów 1 i 2 w związku z § 12 ust. 1 pkt. 3 i 4 i ust. 2 stosuje się odpowiednio
wobec delegatów, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU NIEMIECKICH STOWARZYSZEŃ , ICH WYBÓR,
UZUPEŁNIANIE ICH SKŁADU ORAZ ICH KOMPETENCJE
§ 15
Władzami Związku Niemieckich Stowarzyszeń są:
1- Zjazd Delegatów Niemieckich Towarzystw Społeczno Kulturalnych w Polsce zwany
"Radą Związku
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych w Polsce";
2- Zarząd Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce;
3- Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Najwyższą władzą Związku jest Rada Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno
Kulturalnych w Polsce, którą tworzą z głosem decydującym delegaci wybrani i
delegowani przez Zarządy niemieckich organizacji będących członkami zwyczajnymi
Związku, a z głosem doradczym inni członkowie.
2. W skład Rady Związku wchodzą delegaci poszczególnych organizacji w liczbie
jednego na każde rozpoczęte 2500 członków płacących składki w danej organizacji.
Na każde żądanie Zarządu Związku poszczególne organizacje winny udokumentować
liczbę swoich członków płacących składki. W przypadku nie udokumentowania liczby
członków płacących składki przyjmuje się, że organizacja reprezentowana jest przez
jednego delegata, dysponującego jednym głosem. Kadencja delegata trwa 4 lata. Po jej
upływie delegat reprezentuje swoją organizację w dalszym ciągu, aż do dnia wskazania
nowego delegata przez Zarząd danej organizacji.
3. Rada Związku Niemieckich Stowarzyszeń odbywa swoje zwyczajne zjazdy według
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku kalendarzowym. Na wniosek 2/3 członków
Rady albo też na wniosek komisji rewizyjnej mogą być zwołane zjazdy nadzwyczajne.
W tym przypadku Zarząd ma obowiązek zwołać Zjazd Nadzwyczajny w terminie
jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
4. Ilość głosów przypadających poszczególnym organizacjom w głosowaniach Rady
Związku ustala się w ten sposób, iż na każdą rozpoczętą liczbę 250 członków
płacących składki w danej organizacji przypada jeden głos.
5. W przypadku, gdy organizacja reprezentowana jest w Radzie Związku przez więcej
aniżeli jednego delegata głosy przypadają w równej ilości każdemu z delegatów. W
przypadku, gdy nie można rozdzielić głosów pomiędzy delegatów w równej ilości,
decyzję o tym, kto wykonuje prawo głosu w części niedającej się podzielić podejmuje
Zarząd danej organizacji informując o tym Zarząd Związku przynajmniej na miesiąc
przed planowanym terminem posiedzenia Rady. W braku wskazania przez
Zarząd osoby wykonującej prawo głosu w części niedającej się podzielić, delegaci
danej Organizacji przed rozpoczęciem obrad obowiązani są jednogłośnie wskazać taką
osobę. W braku opisanych wyżej rozstrzygnięć dana organizacja nie wykonuje w tej
części prawa głosu.
6. W przypadku, gdy dana organizacja reprezentowana jest w Radzie Związku przez
większą liczbę delegatów, wśród każdych pięciu delegatów jeden z nich winien być
osobą w wieku do 35 lat.
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§ 17

Do zadań Rady Związku należy:
1 - rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku;
2 - wybór Zarządu Związku w składzie od pięciu (5) do ośmiu (8) osób, z tym, że w skład
Zarządu z mocy niniejszego statutu powinny wchodzić 3 osoby wybrane spośród
delegatów z województwa opolskiego, 2 osoby wybrane spośród delegatów z
województwa śląskiego, 1 osoba wybrana spośród delegatów z województwa warmińsko –
mazurskiego, 1 osoba wybrana spośród delegatów z województw zachodniopomorskiego,
pomorskiego i kujawsko – pomorskiego, 1 osoba spośród delegatów z województw
wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego i dolnośląskiego oraz Komisji Rewizyjnej w
składzie (3) trzech osób, na okres 4 lat.
3 - uchwalenie Statutu Związku oraz wprowadzenie zmian w jego treści;
4 - wytyczenie głównych kierunków prac Związku;
5 - ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego;
6 - podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;
7 - podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w niniejszym Statucie.
§ 18
1. Organem kierującym Związkiem w okresach między zjazdami Rady jest Zarząd
Związku Niemieckich Stowarzyszeń.
2. Zarząd Związku jest właściwy we wszystkich sprawach statutowo nie zastrzeżonych na
rzecz innych władz Związku, a w szczególności :
1- wybiera i odwołuje ze swego grona przewodniczącego - Prezydenta Związku - na
okres 2-lat; ponowny wybór w tej samej kadencji Zarządu jest dopuszczalny za
zgodą większości członków Zarządu, trzech zastępców przewodniczącego;
pozostałe osoby występują w Zarządzie jako jego członkowie.
2- opracowuje plany działalności Związku zgodnie ze Statutem i uchwałami Rady
Związku, zabezpiecza ich realizację przy pomocy członków Niemieckich
Towarzystw, a także w toku tych działań z doradztwa osób nie będących ich
członkami;
3- zwołuje Zjazd Rady oraz uchwala zasady jego przebiegu;
4- (skreślony)
5- sprawuje zarząd majątkiem Związku;
6- ustala budżet Związku, odpowiada za prawidłową jego realizację oraz
sprawozdawczość
7- może zatrudniać i zwalniać pracowników etatowych Związku, ustala zakresy ich
czynności, nadzoruje wykonywanie obowiazków pracowniczych i wnioskuje o
pociągnięcie do odpowiedzialności;
8- składa raz w roku sprawozdanie ze swej działalności Radzie; na jej żądanie może to
czynić wcześniej i częściej;
3. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż cztery
razy w roku. Mogą się odbywać również poza siedzibą Zarządu.
4. Przewodniczący Zarządu Związku:
1- zwołuje posiedzenia Zarządu Związku;
2- organizuje prace Zarządu, w tym ustala zakresy zadań zastępców i kieruje bieżącymi
sprawami Związku;
3- załatwia inne czynności przewidziane w dalszych przepisach niniejszego Statutu;
4- w przypadku jego nieobecności posiedzenie może zwołać jego zastępca.
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§ 19
1. Do zadań Komisji RewizyjnejZwiązku należy:
1- dokonanie wyboru przewodniczącego tej Komisji i jego zastępcy;
2- skontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej i finansowej oraz
stanu majątkowego Związku Towarzystw;
3- składanie na zjeździe Rady raz w roku sprawozdania ze swej działalności izgłaszanie
stosownych wniosków;
4- zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Zarządu i Rady Związku w wypadku
stwierdzenia
istotnych nieprawidłowości w działalności Związku;
5- podejmowanie czynności służących analizie i wyjaśnianiu nieprawidłowości w
działaniach organizacji,
członków Związku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
Związku z głosem doradczym.
3. Czynności, o których mowa w ustępie 1 pkt 5 Komisja Rewizyjna może wykonywać
samodzielnie, bądź przy pomocy powołanego przez siebie zespołu.
ROZDZIAŁ V
REPREZENTOWANIE ZWIĄZKU NIEMIECKICH STOWARZYSZEŃ,
ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH,
WARUNKI WAŻNOŚCI I TRYB GŁOSOWANIA
§ 20
Związek Niemieckich Stowarzyszeń jest reprezentowany na zewnątrz przez
przewodniczącego Zarządu, a w jego zastępstwie przez innego upoważnionego przez
Zarząd członka Zarządu lub Rady.
§ 21
1. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem , a także w innych
sprawach statutowych Związku składają dwaj członkowie Zarządu Związku lub jeden
członek tego Zarządu i osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa
(pełnomocnik).
2. Zarząd Związku może udzielić Prezydentowi Związku bądź Dyrektorowi Biura
upoważnienia do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie prowadzenia
bieżącej działalności Związku.
3. Jeżeli czynność prawna przekraczająca zakres bieżącej działalności Związku może
spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest
wstępna akceptacja Dyrektora Biura, a w razie jej braku lub odmowy - uchwała
Zarządu.
§ 22
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej :
1. uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego. Uchwały
Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności
najmniej połowy składu osobowego, a w drugim terminie, wyznaczonym nie później
niż po siedmiu dniach - w obecności co najmniej jednej trzeciej składu osobowego.
Głosowanie tajne zarządza się, jeżeli jedna z osób uprawnionych tego żąda;
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2. głosowanie wyborcze jest tajne, chyba że wszyscy obecni na posiedzeniu delegaci
wyrażą zgodę na głosowanie jawne, decyduje zwykła większość głosów; w razie
równości głosów przeprowadza się ponowne głosowanie ,a przy powtórnej równości
głosów decyduje wynik losowania;
3. członkowie określonej władzy (organu) Związku powiadamiani są o terminie i miejscu
posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Związku, w tym za pośrednictwem
poczty elektronicznej, nie później niż na jeden tydzień przed zamierzonym
posiedzeniem;
4. obrady władz Związku są protokołowane; do protokolu załącza się teksty podjetych
decyzji i uchwał; protokoły przechowuje według kolejności Zarząd Związku.

ROZDZIAŁ VI
SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ USTANAWIANIA
SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I WPISOWEGO
§ 23

Środki finansowe Związku pochodzą z:
1- składek członkowskich i wpisowego poszczególnych Towarzystw;
2- darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Związku oraz ofiarności
publicznej;
3- dotacji i subwencji;
4- prowadzenia działalności gospodarczej,
5- realizacji zadań publicznych.
§ 24
1. Wysokość składek członkowskich i wpisowego ustala Rada Związku.
2. Składki członkowskie płatne są w okresach kwartalnych, a wpisowe w terminie jednego
miesiaca po przyjęciu na członka Związku.
§ 24 a
Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w
stosunku do ich 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",
- przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich 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,
- wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
stowarzyszenia,
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-

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie ich organów lub pracownicy oraz
ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ VII
ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU, SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA
SIĘ ZWIĄZKU TOWARZYSTW

§ 25
1. O zmianie niniejszego statutu oraz o rozwiązaniu Związku decyduje Rada Związku w
głosowaniu tajnym, większością ( 2 /3 ) głosów w obecności co najmniej dwóch
trzecich (2/3) składu osobowego a w drugim terminie, wyznaczonym nie później niż
po siedmiu dniach w obecności co najmniej połowy składu osobowego.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady, Rada ta podejmuje jednoczeœnie
uchwałę o przeznaczeniu swojego majątku na cele Towarzystw i wybiera komisję
likwidacyjną do jego likwidacji.
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
1. Związek może być członkiem organizacji międzynarodowych stanowiących jego
odpowiednik, zrzeszających niemieckie stowarzyszenia społeczno - kulturalne, a także
innych organizacji międzynarodowych grupujących mniejszości narodowe i etniczne.
2. Uchwałę o wstąpieniu podejmuje Rada Związku.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawowe
dotyczące stowarzyszeń w Polsce.
§ 27
1. Administracyjno - techniczną obsługę Związku sprawuje Biuro Związku którym
kieruje Dyrektor Biura Związku powołany i odwołany przez Zarząd Związku.
2. Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach budżetu ustalonego
przez Zarząd.
3. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników Biura ustala Zarząd Związku w
porozumieniu z Dyrektorem Biura.

Opole, dnia _____________________ 2018 r.

