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Statut  

I. NAZWA, SIEDZIBA I CEL STOWARZYSZENIA 

§ 1 Nazwa, siedziba i rok podatkowy 

1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę 

"European Fortress Tourism and Fortress Marketing Network" 

(Sieć Turystyki I Zarządzania Twierdzami Europejskimi, Stowarzyszenie 
Zarejestrowane) i powinno zostać wpisane do rejestru Stowarzyszeń zarejestrowanych 
gdzie rozszerzenie skrótu „e.V.” [Stowarzyszenie Zarejestrowane] zostanie dodane do 
nazwy. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Berlin/ Niemcy. 

3. Rokiem podatkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy 

§ 2 Cele Stowarzyszenia 

1. Celem Stowarzyszenia jest promocja oraz wspieranie utrzymania, użytkowania kulturowo-
turystycznego i publicznych prezentacji Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego zabytków 
fortecznych jak również współpracy międzynarodowej dotyczącej badań i pogłębiania wiedzy 
o jego wkładzie w integrację europejską. 

2.  Stowarzyszenie i międzynarodowy koncept sieci swe cele realizują poprzez: 

a) pogłębianie współpracy międzynarodowej w zakresie Europejskiego Dziedzictwa 
Kulturowego, transferu najlepszych praktyk, realizacji i metod dotyczących jego 
użytkowania w sektorze turystyczno- kulturowym wraz z konserwacją.  

b) dalszy rozwój i stworzenie koncepcji “European Culture Route of Fortified Monuments – 
Forte Cultura (Europejskiego Szlaku Zabytków Fortecznych), jako marki turystycznej. 

c) prezentację Europejskiego Szlaku Zabytków Fortecznych oraz zróżnicowanej architektury 
fortecznej opinii publicznej w Europie, 

d) rozpowszechnianie informacji na temat dziedzictwa kulturowego zabytków  fortecznych. 

e) rozpoczęcie realizacji projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego zabytków fortecznych 
promujących współpracę transnarodową.  

f) podnoszenie wartości, funkcji społecznej zabytków fortecznych jak również dobrowolnego 
zaangażowania w ich rozwój wraz ze wspieraniem środków wpływających na kształtowanie 
tożsamości 

g) badania w zakresie historii budowy i konstrukcji twierdz i ich charakterystykę w nawiązaniu 
do wydarzeń historycznych w Europie. 

h) informacji na temat wydarzeń oraz szkolenie potencjalnych członków sieci oraz osób 
zainteresowanych  

Cele zostaną wdrożone w życie poprzez zapewnienie odpowiednich funduszy. 

 

3. Przy realizacji wyżej wymienionych celów Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami 
europejskimi, agencjami, organizacjami zajmującymi się marketingiem turystycznym regionów 
i innymi niekomercjalnymi instytucjami i organizacjami wspierającymi Stowarzyszenie. 



Statut Stowarzyszenia 
Constitution of the Association 

Albertinenstraße 1, 13086 Berlin / Niemcy,     office@forts-2-market.net 

F2M-Charter-statut-wersja oficjalna-Arbeitsversion-PL_pol.doc - 3 - 

§ 3 Organizacja pożytku publicznego 

1. Cele Stowarzyszenia mają charakter wyłącznie niezarobkowy zgodnie z akapitem „ulgi 
podatkowe” ordynacji podatkowej. 

2. Stowarzyszenie działa bezinteresownie i zarobkowanie nie jest jego podstawowym celem. 

3. Środki Stowarzyszenia mogą być wydatkowane jedynie na cele statutowe. Uprzywilejowanie 
poszczególnych członków Stowarzyszenia w zakresie wysokości ponoszonych wydatków i 
proporcjonalnego wynagrodzenia jest wykluczone. Członkowie Stowarzyszenia nie mają 
udziału w zyskach. 

4. Członkowie władz Stowarzyszenia wykonują swoją prace bezpłatnie. Wykluczone jest 
jakiekolwiek dofinansowanie tych osób ze środków Stowarzyszenia. Członkom organów 
Stowarzyszenia przysługuje jednak prawo do zwrotu poniesionych przez nich kosztów podróży 
i innych faktycznie poniesionych i zweryfikowanych wydatków.  

5. Każdorazowa nadwyżka wykazana w corocznym sprawozdaniu finansowym Zarządu zostanie 
przeniesiona na następny rok budżetowy.  

 

II. Członkowie 

§ 4 Nabycie członkostwa 

1. Warunkiem nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu jest zamiar aktywnego wspierania 

realizacji jego celów. 

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  
a) członków zwyczajnych,  
b) członków wspierających,  
c) członków honorowych. 

3. Członkami zwyczajnymi mogą być  

a) osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe i Stowarzyszenia, które reprezentują 

pojedynczą fortyfikacje jak również ich grupy  

b) osoby fizyczne, organizacje, które zajmują się działalnością naukowo-badawczą, turystyczną 

i marketingową w dziedzinie fortyfikacji. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 

i wspierających Stowarzyszenia jest złożenie Zarządowi pisemnego wniosku akcesyjnego. Jeśli 

wniosek zostanie odrzucony, należy przedłożyć go Zgromadzeniu Członków pod głosowanie. 

4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które chcą służyć Stowarzyszeniu i 

jego celom, ale również wspierają je finansowo lub niematerialnie. Członkowie honorowi nie 

mają prawa do glosowania, nie uwzględnia się ich przy ustanawianiu budżetów oraz 

obowiązują ich poniżej wymienione zasady. 

5. O przyjęciu w poczet członków honorowych Stowarzyszenia decydują specjalne zasługi dla 

Stowarzyszenia. Wybiera się ich na Zgromadzeniu Członków na wniosek Zarządu. 

§ 5 Wygaśniecie członkostwa  

1. Członkostwo ustaje poprzez: 
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a) śmierć członka,  

b) rozwiązanie, likwidację, ogłoszenie upadłości, utratę osobowości prawnej przez członków 
niebędących osobami fizycznymi. 

c) rezygnację członka 

d) wykluczenie członka. 

2. Wystąpienie następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego wobec Zarządu. Złożenie 
oświadczenia jest dopuszczalne tylko na koniec roku kalendarzowego z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia..  

3. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w drodze uchwały, jeżeli: 

a) pomimo dwukrotnego upomnienia w dalszym ciągu zalega z zapłatą składki.  

b) członek wielokrotnie i w sposób rażący naruszał interesy i Statut Stowarzyszenia.  

4. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia uchwalą podjętą na Zgromadzeniu 
Członków większością dwóch trzecich głosów obecnych członków. Przed podjęciem takiej 
uchwały należy dać członkowi sposobność zajęcia stanowiska. Wykluczenie członka ze 
Stowarzyszenia jest skuteczne z chwila podjęcia takiej uchwały. Decyzję o wykluczeniu należy 
uzasadnić pisemnie i doręczyć wykluczonemu członkowi.  

5. Na uchwałę o wykluczeniu wykluczonemu członkowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej 
skargi do Zarządu w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o uchwale. Jeśli członek w 
tym terminie nie przedstawi swojego stanowiska, będzie to równoznaczne z jego zgodą na 
wykluczenie.  

§ 6 Składki członkowskie 

1. Stowarzyszenia pobiera składki członkowskie od członków zwyczajnych i wspierających. 

2. Wysokość składek oraz termin ich płatności ustala Zgromadzenie Członków w regulaminie 
składek. Składki mogą różnic się w zależności od możliwości ekonomicznych danego członka.  

3. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z płacenia składek. 
 
 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA 

§ 7 Władze Stowarzyszenia 

1. Organami Stowarzyszenia są: 

a) Zgromadzenie Członków 
b) Zarząd 

2. Na mocy decyzji Zgromadzenia Członków może zostać ustanowiona Komisja Rewizyjna. 

3. Dodatkowo ustanowione mogą być Komitety Techniczne. 

4. Zgromadzenie Członków może powołać Prezesa Honorowego o kompetencjach 
reprezentacyjnych. 

§ 8 Zgromadzenie Członków i prawo głosu 

1. Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane w dalszej części Zgromadzeniem Członków 
zwołuje przewodniczący Zarządu lub jego przedstawiciel, przynajmniej jeden raz w roku. 
Zarząd określa miejsce, godzinę i porządek obrad Zgromadzenia. 
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2. Prawo do udziału w Zgromadzeniu Członków i zabierania głosu w dyskusji przysługuje 
członkom zwyczajnym, wspierającym i honorowym. 

3. Prawo głosu i wnioskowania na zebraniach Zgromadzenia Członków przysługuje członkom 
zwyczajnym. Członkowie wspierający mają prawo głosu i upoważnieni są do udziału w 
głosowaniu pisemnym. Członkowie Stowarzyszenia głosować mogą osobiście lub przez 
pełnomocnika po złożeniu pisemnego pełnomocnictwa przewodniczącemu Zarządu na 
początku zebrania. 

4. Do obowiązków Zgromadzenia Członków należy: 

a) zatwierdzanie sprawozdania rocznego; 

b) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego; 

c) udzielenie absolutorium Zarządowi; 

d) zatwierdzanie budżetu przygotowanego przez Zarząd dla bieżącego i kolejnego roku 
rozliczeniowego; 

e) wprowadzanie zmian w Statucie; 

f) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komitetu Doradczego 

g) wybieranie i odwoływanie Dyrektora Wykonawczego; 

h) mianowanie Członków Honorowych; 

i) zatwierdzanie Regulaminu płacenia składek; 

j) uchwalanie budżetu i planu zatrudnienia; 

k) nadzór nad działalnością innych władz Stowarzyszenia 

l) wybór biegłego rewidenta na okres 2 lat; 

m) wybór podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego; 

n) podejmowanie uchwał na wniosek; 

o) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia Komitetu Doradczego; 

p) podejmowanie uchwał w sprawie najważniejszych działań Stowarzyszenia; 

q) podejmowanie uchwał odnośnie do transakcji o wartości przekraczającej 20 000 EURO, 

r) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

5. Zgromadzenie Członków zwoływane jest w formie pisemnej (ewentualnie drogą elektroniczną 
oraz faxem, o ile istnieje możliwość udokumentowania), z podaniem porządku obrad 
przygotowanego przez przewodniczącego lub jego zastępcę, z wyprzedzeniem 4 tygodni. W 
wyjątkowych okolicznościach Zarząd może skrócić czas powiadomienia o spotkaniu do 2 
tygodni. Informacja o skróceniu tego terminu musi znaleźć się w piśmie zwołującym 
Zgromadzenie. Termin liczy się od dnia wysłania zaproszeń na Zgromadzenie. Pismo Zarząd 
wysyła na ostatni adres podany mu przez danego członka. Porządek obrad jest wysyłany przez 
Zarząd Stowarzyszenia. Miejscem Zgromadzenia jest zawsze miejscowość, w której ma 
siedzibę jeden z członków. 

6. Zarząd może w każdej chwili zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków.  Jeśli wymaga 
tego interes Stowarzyszenia lub jeśli zwołania Zgromadzenia domaga się przynajmniej czterech 
członków Stowarzyszenia, Zarząd musi je zwołać w ciągu dwóch miesięcy. Termin wysyłania 
zaproszenia na Zgromadzenie to trzy tygodnie.  

7. Protokół z posiedzenia sporządza się w języku angielskim, podpisuje go przewodniczący lub 
protokolant, a jego treść powinna zawierać: 

a) liczbę członków obecnych i uprawnionych do głosowania, 

b) tematykę obrad, 
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c) przyjęte uchwały, 

d) przebieg i wyniki wyborów 

8. Zgromadzeniu przewodniczy przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca 
przewodniczącego.  

9. Zgromadzenie Członków nie jest jawne. Przewodniczący Zgromadzenia może wyrazić zgodę na 
obecność gości. Natomiast o obecności mediów decyduje Zgromadzenie Członków. 

10. Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli zostało prawidłowo 
zwołane. 

11. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia jest uprawniony do glosowania. Reprezentowanie 
członka przez innego na wypadek nieobecności jest niedopuszczalne. 

12. Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, o ile 
zostało prawidłowo zwołane. Zgromadzenie podejmuje uchwały większością zwykłą głosów 
członków obecnych. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw wniosek zostaje oddalony.  

13. Zmiana Statutu wymaga absolutnej większości głosów, natomiast do rozwiązania 
Stowarzyszenia niezbędna jest większość czterech piątych. Cele statutowe Stowarzyszenia 
mogą zostać zmienione jedynie za zgodą trzech czwartych wszystkich członków. Dopuszcza się 
korespondencyjne oddawanie głosów przez członków, którzy nie mogli brać udziału w 
Zgromadzeniu. Sposób głosowania określa Przewodniczący Zgromadzenia. Głosowanie w 
sprawie wyborów oraz innych uchwał może zostać utajnione na wniosek. 

14. Uchwały Zgromadzenia Członków są protokołowane; protokół podpisują Przewodniczący 
Zgromadzenia i protokolant.  

§ 9 Zarząd 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się zgodnie z § 26 Kodeksu cywilnego z: 

a) Przewodniczącej (-go), 
b) Pierwszej (-go) Zastępcy Przewodniczącego, 
c) Drugiej (-go) Zastępcy Przewodniczącego, 
d) Skarbniczki- (ka), 
e) Sekratarki (sekretarza) 

2. Członkowie Zarządu są wybierani przez Zgromadzenie na okres 2 lat; pozostają na swoich 
stanowiskach do czasu wyboru nowego Zarządu. Jeśli członek zrezygnuje ze swojej funkcji, 
Zarząd wyznacza Członka Tymczasowego. Następne Zgromadzenie Członków wybiera Członka 
Zastępczego na miejsce rezygnującego. 

3. Zarząd dokonuje podziału zadań zgodnie z § 9 ust. 1. 

4. W sprawach sądowych i pozasądowych Stowarzyszenie reprezentuje wspólnie dwóch 
członków Zarządu, zgodnie z § 9 art.1. Dodatkowo pełnomocnictwo poszczególnym członkom 
Zarządu i Stowarzyszenia może zostać udzielone pełnomocnictwo. Czynności prawne, które 
nakładają na Stowarzyszenie zobowiązania w wysokości przekraczającej pięć tysięcy euro 
wymagają większością głosów zgodnie z § 9 art.1. 

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są i kierowane przez Przewodniczącego lub jego zastępcę 
przynajmniej raz w roku. Zwołanie posiedzenia musi nastąpić z wyprzedzeniem co najmniej 
trzech tygodni. Posiedzenia Zarządu zwoływane są również na pisemna prośbę przynajmniej 
trzech członków Zarządu i organizuje się je w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.  

6. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli obecnych jest co najmniej trzech członków. 
Uchwały Zarządu zapadają większością głosów obecnych członków, chyba że Statut przewiduje 
inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego. Zarząd może 
przyjmować uchwały także w drodze pisemnej. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, 
który obejmuje także uchwały podjęte pisemnie. 
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§ 10 Obowiązki Zarządu 

1. Zarząd odpowiada za wszystkie sprawy dotyczące Stowarzyszenia, o ile nie zostały one na 
mocy statutu przydzielone do zadań innego organu Stowarzyszenia. Do zadań Zarządu należy 
przede wszystkim: 

 planowanie i koordynacja działań; 
 przygotowanie Zgromadzenia Członków oraz ustalenie porządku obrad; 
 zwoływanie Zgromadzenia Członków; 
 wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków; 
 sporządzanie planu budżetowego na każdy rok bilansowy; prowadzenie księgowości, 

sporządzenie sprawozdania rocznego; 
 proponowanie kandydata na Dyrektora Zarządzającego; 
 zawieranie i wypowiadanie umów wszelkiego rodzaju; 
 podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków do Stowarzyszenia. 

2. Zawarcie przez Zarząd umów o wartości powyżej 20 000 euro wymaga uchwały Zgromadzenia 
Członków. 

3. Zarząd decyduje o podziale obowiązków między swoich członków i może przyjąć regulamin 
swoich prac. 

§ 11 Komitet Doradczy 

1. Zgromadzenie Członków może powołać Komitet Doradczy w celu wspierania celów i 
działalności Stowarzyszenia. 

2. Zarząd wybiera członków Komitetu spośród przedstawicieli organów i pełnomocników swoich 
członków zwyczajnych lub wspierających na okres dwóch lat. Każdego członka Komitetu należy 
wybierać oddzielnie. Komitet składa się przynajmniej z czterech, a co najwyżej ośmiu 
członków. 

3. Komitet doradza Zarządowi w sprawach technicznych, gospodarczych i politycznych. 

4. Komitet przyjmuje regulamin prac, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.  

§ 12 Dyrektor Zarządzający 

1. W celu realizacji zadań Zarząd może powołać Dyrektora Zarządzającego i innych pracowników. 
Mogą oni być zatrudnieni na pełny etat lub w mniejszym wymiarze godzin. Dyrektor 
Zarządzający nie musi być ani osobą fizyczną ani członkiem Stowarzyszenia. 

2. Dyrektor Zarządzający odpowiada przed Zarządem i uczestniczy w jego spotkaniach z głosem 
doradczym. Jest szczególnym przedstawicielem Stowarzyszenia i zajmuje się realizacją zadań 
Stowarzyszenia po uprzednim skonsultowaniu ich z Zarządem. 

3. Dyrektor Zarządzający upoważniony jest do uczestniczenia w spotkaniach wszystkich władz 
Stowarzyszenia. Dyrektor Zarządzający ma prawo głosu na Zgromadzeniu Członków wyłącznie 
wówczas, gdy jest członkiem Stowarzyszenia.  

§ 13 Komisje merytoryczne 

Zarząd może utworzyć komisje merytoryczne w celu wykonania konkretnych zadań. Zadaniem 
komisji jest merytoryczne doradztwo organów Stowarzyszenia w kwestiach specjalistycznych. Do 
komisji mogą należeć eksperci zewnętrzni. 

§ 14 Źródła finansowania 

1. Finasowanie Stowarzyszenia opiera się na składkach i dochodach płynących z dotacji jak 
również funduszy powiązanych z projektem i przeznaczonych na konkretne działania służące 
Stowarzyszeniu. 
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2. Dotacje podmiotów państwowych i społecznych, które mają na celu realizację zadań pożytku 
publicznego, mogą być wykorzystywane jedynie do tego celu. 

§ 15 Kontrola księgowa 

1. Biegły rewident jest wybierany przez Zgromadzenie Członków na okres dwóch lat. 

2. Biegły rewident nie może być członkiem Zarządu.  

3. Biegły rewident ma obowiązek skontrolować rachunki Stowarzyszenia, w tym księgi i 
dokument księgowe, z punktu widzenia merytorycznego i rachunkowego, przynajmniej raz w 
roku księgowym, a następnie przygotowuje pisemne sprawozdanie dla Zarządu. 

4. Biegły rewident sporządza sprawozdanie z kontroli dla Zgromadzenia Członków i w przypadku 
prawidłowego prowadzenia ksiąg wnosi o absolutorium dla skarbnika i innych członków 
Zarządu. 

§ 16 Przeznaczenie majątku Stowarzyszenia 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego kapitał przechodzi zgodnie z prawem na instytucję 
publiczną lub inną instytucję korzystającą z uprzywilejowania podatkowego w celu promowania 
fortecznego dziedzictwa kulturowego zgodnie z celami Stowarzyszenia. Uchwały w sprawie 
przyszłego rozporządzenia majątkiem mogą zostać przyjęte dopiero po zatwierdzeniu przez organy 
podatkowe. 

§ 17 Zarządzenia Sądu Rejestracyjnego i organów podatkowych 

Jeśli sąd rejonowy, będący sądem rejestrowym Stowarzyszenia, zgłosi wątpliwości co do 
możliwości wpisania Stowarzyszenia do rejestru z powodu treści niektórych postanowień Statutu 
lub jeśli właściwy urząd skarbowy ze względu na taką treść nie udzieli zaświadczenia o statusie 
stowarzyszenia pożytku publicznego, Zarząd jest upoważniony do dokonania niezbędnych zmian w 
treści Statutu. Takie zmiany Statutu nie wymagają uchwały Zgromadzenia Członków. Nie dotyczy to 
jednak zmiany celów statutowych Stowarzyszenia.. 

§18 Język roboczy 

Językiem roboczym Stowarzyszenia, we wszystkich istotnych czynnościach, jest angielski.  

§19 Równouprawnienie  

Bez względu na formy gramatyczne wszelkie odniesienia do osób i funkcji w Statucie odnoszą się 
tak to mężczyzn, jak i kobiet. 

§20 Wejście Statutu w życie 

Powyższy Statut został przyjęty na spotkaniu inauguracyjnym 24 listopada 2014 r. w Kostrzynie and 
Odrą. 

 

 

 

Niniejszy Statut został w dniu 19 marca 2015 roku zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w 
Charlottenburgu, Berlin, zaś Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru pod numerem VR 33952 B. 


