STATUT
OŚRODEK MYŚLI SPOŁECZNEJ IM. FERDYNANDA LASSALLE’A
Rozdział 1 Przepisy ogólne
§1. Nazwa, osobowość prawna, siedziba
1. Organizacja nosi nazwę: OŚRODEK MYŚLI SPOŁECZNEJ IM. FERDYNANDA LASSALLE’A dalej zwana “Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz krajowych jest Wrocław.
§2. Teren działania
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3. Możliwość zrzeszania się
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym. O przystąpieniu do organizacji międzynarodowych decyduje Zarząd Krajowy
Stowarzyszenia.
§4. Stowarzyszenie
Stowarzyszenie jest podmiotem niepolitycznym, niezarobkowym i niezależnym.
§5.Podstawy działania
Stowarzyszenie działa zgodnie z:
1/ Niniejszym Statutem.
2/ Uchwałami władz Stowarzyszenia w ramach obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej.
3/ Ustawą o Stowarzyszeniach.
§6. Emblemat Stowarzyszenia
Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji. Wzór emblematu zostanie
określony przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia.
§7. Odznaki i tytuły honorowe
1. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów Stowarzyszenia.
2. W szczególności Stowarzyszenie będzie, co roku przyznawać osobom, które swym działaniem przyczyniły się do
realizacji idei sprawiedliwości społecznej, wolności obywatelskich i praw człowieka, równego statusu płci lub integracji
europejskiej „Nagrodę im. Ferdynanda Lassalle’a”.
Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
§8. Cele Stowarzyszenia
1. Celem ogólnym stowarzyszenia jest:
 Propagowanie idei sprawiedliwości społecznej, wolności obywatelskich i praw człowieka, równego statusu płci,
zrównoważonego rozwoju oraz integracji europejskiej;
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 Popularyzacja historii działalności politycznej Ferdynanda Lassalle’a
2. Celami szczególnymi Stowarzyszenia są:
 Zwalczanie bezrobocia, szczególne wśród ludzi młodych, długotrwale bezrobotnych oraz środowisk wykluczonych,
 Reprezentowanie interesów i pomoc środowiskom wykluczonym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji,
 Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i działań wspomagających
rozwój demokracji,
 Promowanie idei jedności europejskiej,
 Udział we wszelkich procesach integracji europejskiej,
 Realizacja Polityki Równych Szans, w szczególności poprzez dążenie do poprawy warunków życia i zwiększenie
szans grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji,
 Rozwijanie badań strategicznych nad Polską i jej międzynarodowym otoczeniem,
 Tworzenie koncepcji Unii Europejskiej, Polski i Dolnego Śląska w środowisku międzynarodowym,
 Współtworzenie klimatu intelektualnego sprzyjającego ideom demokracji, tolerancji oraz społecznej gospodarki
rynkowej,
 Popieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju edukacji, współpracy europejskiej, demokracji w Polsce i krajach
europejskich,
 Propagowanie modelu rozwoju zrównoważonego oraz troska o bezpieczeństwo ekologiczne obywateli
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w odniesieniu do interesów ogółu społeczeństwa, a w szczególności osób i grup
społecznych w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. W celu realizacji swych zadań Stowarzyszenie może także
podejmować czynności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§9. Metody działania Stowarzyszenia
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. szkolenia,
2. seminaria i konferencje,
3. działalność naukową i badawczą,
4. spotkania statutowe,
5. działalność wydawniczą i edukacyjną,
6. w każdy inny sposób zapewniający realizację celów statutowych.
Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia
§10. Członkowie
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków-seniorów,
3/ członków honorowych,
4/ członków wspierających.
§11. Członkowie zwyczajni i członkowie-seniorzy
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być studenci i absolwenci uczelni wyższych w Polsce lub za granicą,
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którzy popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.
2. Członkami-seniorami mogą zostać członkowie zwyczajni po zakończeniu aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
§12. Nabycie członkostwa
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Krajowy, zwany dalej
Zarządem, w formie uchwały:
a) na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, który uzyska pisemną rekomendację co najmniej dwóch dotychczasowych
członków Stowarzyszenia.
2. O przyznaniu statusu-członka seniora decyduje Zarząd w formie uchwały na wniosek zainteresowanego lub z własnej
inicjatywy.
§13. Prawa i obowiązki członków zwyczajnych i członków-seniorów
1. Członek zwyczajny posiada:
1/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny jest obowiązany:
1/ brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
2/ przestrzegać postanowień Statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia,
3/ dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego ideę,
4/ regularnie płacić składki członkowskie.
3. Członek-senior posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§14. Utrata członkostwa
1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1/ złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
2/ zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 3 miesiące,
3/ utraty praw studenckich bez uzyskania dyplomu,
4/ śmierci członka,
5/ wykluczenia ze Stowarzyszenia - w drodze uchwały Zarządu z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem
lub innymi uchwałami władz Stowarzyszenia, narażania dobrego imienia Stowarzyszenia lub długotrwałego
niewywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań.
2. W odniesieniu do członków-seniorów pkt.1 stosuje się odpowiednio.
3. Utrata członkostwa honorowego lub wspierającego następuje na mocy uchwały Zarządu, z powodu prowadzenia
działalności sprzecznej ze Statutem lub innymi uchwałami władz Stowarzyszenia, narażania dobrego imienia
Stowarzyszenia lub długotrwałego niewywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań.
4. Utrata członkostwa honorowego lub wspierającego następuje również w chwili śmierci członka, będącego osobą
fizyczną, bądź likwidacji członka, będącego osobą prawną.
5. Każdy członek ma prawo do odwołania się od uchwały Zarządu, o której mowa w §14, pkt. 1, ustęp 5 oraz §14, pkt 3 do
Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie rozpatrzone zostanie
przez najbliższe Walne Zebranie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§15. Członkowie wspierający i honorowi
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
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3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
4. Tytułu członka wspierającego nadaje Zarząd.
5. Tytułu członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.
6. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
7. Członek wspierający i honorowy ma prawo do uczestniczenia w Walnych Zebraniach oraz, na zaproszenia Zarządu, w
posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
§16.
Członek wspierający wspiera działalność Stowarzyszenia osobiście, materialnie lub w inny sposób.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§17. Władze Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zebranie Członków;
2/ Zarząd Krajowy;
3/ Krajowa Komisja Rewizyjna.
§ 18. Walne Zebranie
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
b) powoływanie i odwoływanie Zarządu Krajowego,
c) wybór i odwołanie członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalanie i zmiana Statutu,
e) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Dla ważności obrad i uchwał Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej 1/4
członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, który może zostać ustalony przez Dyrektora Zarządu
Krajowego nie szybciej niż 1 godzinę od terminu pierwszego, można skutecznie obradować bez względu na liczbę
członków.
3. Walne Zebranie zwołuje się listem poleconym lub listem elektronicznym kierowanym na adres podany w deklaracji
członkowskiej, na co najmniej 14 dni przed jego terminem.
4. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 19.
Walne Zebranie tworzą członkowie Stowarzyszenia.
§ 20.
1. Walne Zebranie podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał. O ile Statut nie stanowi inaczej dla
ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków.
2. W posiedzeniach plenarnych uczestniczą: członkowie, Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna, a także zaproszeni
przez Zarząd goście.
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3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Krajowy, co najmniej na 14 dni przed jego terminem, z inicjatywy własnej, jednak nie
rzadziej niż dwa razy w ciągu kadencji.
4. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania przez Dyrektora Zarządu Krajowego, Walne Zebranie zwołuje niezwłocznie
Krajowa Komisja Rewizyjna.
5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
a) Zarządowi Krajowemu;
b) grupie liczącej minimum 1/3 zarejestrowanych członków Stowarzyszenia.
§ 21. Zarząd Krajowy
1. Zarząd Krajowy jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy w szczególności:
a) tworzenie i rozwiązywanie Grup Lokalnych Stowarzyszenia,
b) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
c) określanie wysokości składki członkowskiej i jej przeznaczenia,
d) kierowanie i koordynowanie pracy Stowarzyszenia i współpracy z innymi organizacjami,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
f) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
g) prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia, a w szczególności zaciągania zobowiązań finansowych,
h) zatrudniania pracowników Stowarzyszenia.
3. Powyższe uchwały Zarząd Krajowy podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Zarządu Krajowego.
§ 22. Skład i powoływanie Zarządu Krajowego, zawieszenie członka Zarządu Krajowego
1. W skład Zarządu Krajowego wchodzi Dyrektor oraz fakultatywnie nie więcej niż 5 Wicedyrektorów powołanych przez
Walne Zebranie na wniosek Dyrektora. W zakresie trybu powoływania Wicedyrektorów postanowienia §22, pkt. 2 stosuje
się odpowiednio.
2. Dyrektor Zarządu Krajowego wybierany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Jeżeli żaden z
kandydatów nie otrzyma wymaganego Statutem poparcia, wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy
otrzymali największą liczbę głosów.
3. Zarząd Krajowy ma prawo zawiesić w czynnościach lub usunąć dyrektora oraz wicedyrektora Zarządu Krajowego z
powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub innymi uchwałami władz Stowarzyszenia, narażania dobrego
imienia Stowarzyszenia lub niewywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań.
4. Zawieszony bądź usunięty dyrektor lub wicedyrektor ma prawo do odwołania się od decyzji Zarządu Krajowego do
Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Zarządu Krajowego. Odwołanie rozpatrzone
zostanie przez najbliższe Walne Zebranie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 23. Kadencja Zarządu Krajowego, odwołanie Zarządu Krajowego
Kadencja Zarządu Krajowego trwa 8 lat.
§ 24. Krajowa Komisja Rewizyjna
1. Krajowa Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków wybierana jest bezwzględną większością głosów na Walnym
Zebraniu.
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2. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej trwa 8 lat.
3. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego.
4. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu Krajowego oraz ocena jej zgodności z przepisami prawa, Statutem i
uchwałami Walnego Zebrania i Zarządu Krajowego;
b) przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zebraniu i Zarządowi Krajowemu;
5. Krajowa Komisja Rewizyjna może działać w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
6.Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogli być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w
wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi.
§ 25. Wygaśnięcie mandatu członka Władz Stowarzyszenia
1. Mandat członka Zarządu Krajowego lub Krajowej Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą:
a) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji;
b) upływu kadencji;
c) utraty członkostwa zwyczajnego;
d) odwołania członka.
2. W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Krajowym, zawieszenia lub
usunięcia wicedyrektora Zarządu w czynnościach przez Zarząd Krajowy stosownie do § 22, pkt. 3 Dyrektor na najbliższym
Walnym Zebraniu rekomenduje następcę wicedyrektora Zarządu Krajowego. W zakresie trybu powoływania następcy
wicedyrektora postanowienia §22, pkt. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o
rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Krajowym, zawieszenia lub usunięcia dyrektora Zarządu w czynnościach przez
Zarząd Krajowy stosownie do § 22, pkt. 3, organ ten nominuje następcę, którego kandydaturę zatwierdza najbliższe Walne
Zebranie Członków.
3. W przypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności określonych w ust. 1 powyżej, organowi, którego skład pomniejszył się z
powodu wygaśnięcia mandatu członka, przysługuje prawo kooptacji. Zakres kooptacji nie może przekraczać 1/2 składu
władz pochodzących z wyboru.
Rozdział 5
Oddziały Stowarzyszenia
§26. Grupy Lokalne
1. Stowarzyszenie może powoływać Grupy Lokalne na mocy uchwały Zarządu Krajowego,
2. Grupy Lokalne nie posiadają osobowości prawnej,
3. Grupa Lokalna tworzona jest na wniosek 5 członków Stowarzyszenia,
4. Grupy Lokalne mogą być tworzone na szczeblu wojewódzkim i powiatowym,
5. Członkowie Stowarzyszenia zrzeszeni w danej Grupie Lokalnej mają prawo wyboru jej Zarządu składającego się z
jednej do trzech osób, w tym Dyrektora Zarządu,
6. Kadencja Zarządu Grupy Lokalnej trwa 2 lata,
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7. Zarząd Grupy Lokalnej prowadzi swoją działalność w porozumieniu i za zgodą Zarządu Krajowego,
8. Przepisy dotyczące Zarządu Krajowego i Walnego Zebrania stosują się odpowiednio w zakresie nieregulowanym w
niniejszym paragrafie.
Rozdział 6
Majątek Stowarzyszenia
§27.
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą;
1/ ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2/ inne prawa majątkowe,
3/ środki pieniężne.
Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1/ składek członkowskich,
2/ dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3/ dochodów z działalności własnej oraz majątku Stowarzyszenia,
4/ wpływów z ofiarności publicznej,
5/ grantów pochodzący z dowolnych źródeł,
6/ innych wpływów.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd
Krajowy.
5. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jest co najmniej 2
członków Zarządu Krajowego łącznie.
6. Wysokość, przeznaczenie oraz sposób pobierania składki członkowskiej określa Zarząd Krajowy Stowarzyszenia.
§28. Zakazy
Niedozwolone jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie 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) przekazywanie 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) wykorzystywanie majątku stowarzyszenia na rzecz 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,
d) kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
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Rozdział 7
Przepisy końcowe
§29. Zmiany w Statucie
1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu Krajowego, co najmniej na 60 dni przed rozpoczęciem Walnego
Zebrania.
§30. Rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej jednogłośnie w głosowaniu
jawnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
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