Statut
Stowarzyszenia Sympatyków Latającego Potwora Spaghetti
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Stowarzyszenie Sympatyków Latającego Potwora Spaghetti, zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu, zwanego dalej „statutem”.
§ 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
§ 3. 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.
§ 5. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oraz może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II
Cele działalności i sposoby ich realizacji
§ 7. Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie, w Rzeczypospolitej Polskiej, w jak
najpełniejszym wymiarze:
1) poszanowania praw człowieka i wolności obywatelskich, przede wszystkim
przejawiających się rozdziałem kościołów i religii od państwa,
2) ograniczenia negatywnych aspektów relacji międzyludzkich i życia społecznego,
w tym wykluczenia społecznego, ubóstwa, bezdomności, przestępczości
i dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, pochodzenie, orientację seksualną,
wyznanie lub jego brak,
3) ochrony klimatu i przyrody, środowiska i praw zwierząt.
§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe za pomocą działań edukacyjnych,
legislacyjnych, wydawniczych, charytatywnych, sportowych i turystycznych poprzez
organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz:
1) zmiany ustawodawstwa w taki sposób, aby uwzględniało emocje i wrażliwość
każdego, bez względu na jego wyznanie lub bezwyznaniowość,
2) ustanowienia prawa obywateli do kontroli i wglądu w treści dotyczące ich danych
osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez wszelkie kościoły, związki
wyznaniowe oraz kościelne instytucje i duchowieństwo, a także świeckie
organizacje światopoglądowe,

1

3) ustanowienia równości wszystkich kościołów, związków wyznaniowych oraz
kościelnych instytucji i duchowieństwa, a także świeckich organizacji
światopoglądowych, w tym zwłaszcza w zakresie opodatkowania,
4) finansowania z budżetu Państwa i budżetów samorządowych działalności
wszelkich kościołów, związków wyznaniowych oraz kościelnych instytucji i
duchowieństwa, a także świeckich organizacji światopoglądowych, bądź
całkowitego zaprzestania ich finansowania,
5) egzekwowania zasady neutralności światopoglądowej i wyznaniowej, a także
oświaty opartej na dorobku nauki i uniwersalnym systemie wartości, wobec
wszelkich kościołów, związków wyznaniowych oraz kościelnych instytucji
i duchowieństwa, a także świeckich organizacji światopoglądowych,
6) wprowadzenia do szkół edukacji antydyskryminacyjnej, uwzględniającej kwestie
różnorodności światopoglądowej i kulturowej,
7) zapewnienia każdemu fizycznej i ekonomicznej dostępności środków
higienicznych i antykoncepcyjnych,
8) liberalizacji ustawy antyaborcyjnej i wprowadzenie edukacji seksualnej do
wszelkich szkół,
9) finansowania przez Państwo zapłodnienia in vitro wszystkim go potrzebującym,
jako metody leczenia niepłodności,
10) zapewnienia każdemu prawa do godnej śmierci, niezależnie od wyznania lub
przekonań lekarzy i przedstawicieli innego personelu medycznego,
11) wprowadzenia małżeństw i związków partnerskich dla par, bez względu na płeć.
12) zapewnienia bezwzględnego przestrzegania przez Państwo zasady wolności
myśli, sumienia i religii oraz zapewnienie pełnej równości wobec prawa i równego
traktowania przez władze publiczne,
13) ścisłego przestrzegania prawa obywateli do nieujawniania przekonań religijnych,
światopoglądowych i filozoficznych albo wyznania oraz przynależności do
kościołów lub związków wyznaniowych,
14) zmiany ceremoniału i obchodzenia uroczystości państwowych w taki sposób, aby
podkreślić rozdział życia religijnego i państwowego,
15) wspierania przez Państwo organizacji pozarządowych działających na rzecz
przestrzegania wszystkich praw człowieka i wolności obywatela, w tym zwłaszcza
praw kobiet, dzieci, osób z niepełnosprawnością i ofiar przemocy,
16) surowego karania za naruszanie praw kobiet, w tym ich praw seksualnych
i reprodukcyjnych,
17) upowszechniania przepisów dotyczących ochrony klimatu i przyrody, środowiska
i praw zwierząt oraz skutecznego ich egzekwowania, zarówno w obszarze
hodowli, jak i badań naukowych oraz wszelkich praktyk religijnych – z
uwzględnieniem zasady zapewnienia zwierzętom dobrostanu i minimalizacji ich
cierpienia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 9. 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia, podjętej po rozpatrzeniu wniosku złożonego uprzednio przez
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zainteresowanego. Zarząd może przygotować wzór pisemnej deklaracji członkostwa
zwyczajnego i wspierającego, zwanej dalej „deklaracją”.
§ 10. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak i
cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który:
1) był członkiem wspierającym przez przynajmniej 6 miesięcy,
2) złoży pisemną deklarację,
3) zostanie zarekomendowany przez dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o w sprawie przyjęcia nowego członka nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia przez niego deklaracji.
3. W przypadku osoby składającej deklarację, szczególnie wyróżniającej się pracą na
rzecz Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może ją przyjąć w poczet członków
zwyczajnych odpowiednią uchwałą podjętą przed upływem 6 miesięcy, o których mowa w
ust. 1 pkt 1.
§ 11. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać zarówno osoba fizyczna, jak
i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji
celów Stowarzyszenia; postanowienia § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 12. 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia albo co najmniej 5 członków
Stowarzyszenia.
§ 13. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz wydarzeniach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 14. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brać udział w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
2) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
3) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
5) działać w interesie Stowarzyszenia
6) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 15. 1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka
zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia przysługuje im tylko głos doradczy.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 16. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia
złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
2) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
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4) pozbawienia członkostwa przez Zarząd Stowarzyszenia:
a)
z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub w
wykonywaniu innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące,
b)
z powodu
rażącego
naruszenia
zasad
statutowych
lub
nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
c)
ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz
Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa
w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszeniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu tej uchwały.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, którego
uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17. Władzami Stowarzyszenia, zwanymi dalej również jego „organami”, są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”.
§ 18. 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu
jawnym zwykłą większością, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
tajnego.
2. W przypadku, gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można
powołać nie więcej niż połowę składu danego organu.
§ 19. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków,
chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 20. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
Walne Zebranie
§ 21. 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie może odbyć się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć
lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Jeśli na Walnym Zebraniu nie ma wymaganego kworum członków, zwołuje się Walne
Zebranie w drugim terminie, ale nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania
poprzedniego Walnego Zebrania.
5. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
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6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania następuje wyłącznie drogą mailową.
§ 22. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
7) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego
Stowarzyszenia,
8) inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania stosownie do postanowień
statutu lub przepisów prawa.
Zarząd
§ 23. 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym prezesa przewodniczącego jego obradom,
wybieranego na pierwszym posiedzeniu Zarządu, zwanego dalej „Prezesem”.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na
odległość.

10)
11)
12)
13)

§ 24. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
6) sprawowanie nadzoru nad działalnością biura Stowarzyszenia.
7) przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa Stowarzyszenia,
8) zwoływanie Walnego Zebrania,
9) sporządzanie sprawozdania z działalności i bilansu Stowarzyszenia,
zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego zwolnienia
członka Stowarzyszenia z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej,
opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu,
realizacja projektów/grantów na dofinansowanie przedsięwzięć,
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14) odwołania członka Zarządu działającego na szkodę Stowarzyszenia uchwałą podjętą
większością 3/4 głosów wszystkich członków Zarządu i zatwierdzoną przez Komisję
Rewizyjną.
§ 25. 1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu chyba, że statut przewiduje w danej
sprawie inną większość.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący
głos ma Prezes.
§ 26. Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz
sposób funkcjonowania Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 27. 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków, w tym przewodniczącego wybieranego
na pierwszym posiedzeniu Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się za pomocą środków
porozumiewania się na odległość.
§ 28. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) ocena pracy Zarządu, w tym opiniowanie jego corocznych sprawozdań z
działalności i bilansu Stowarzyszenia,
3) składanie własnych sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu,
4) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie bezczynnego członka Zarządu lub
członka działającego na szkodę Stowarzyszenia,
6) wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie całego Zarządu w razie jego
bezczynności lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania Walnego Zebrania przez
Zarząd w określonym terminie.
8) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

Rozdział V
Biuro Stowarzyszenia
§ 29. Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura
Stowarzyszenia, zwanego dalej „Biurem”.
§ 30. 1. Pracami Biura kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd,
„Dyrektorem”.
2. Pracowników Biura zatrudnia Dyrektor, działając w imieniu Zarządu.
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Rozdział VI
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia
§ 31. 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, granty, dotacje, subwencje, zapisy i spadki,
3) środki pochodzące z ofiarności publicznej,
4) dochody z majątku stowarzyszenia, w tym udziały i lokaty,
5) dochody z własnej działalności,
6) dotacje pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 32. 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w
szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie w tym Prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

Rozdział VII
Zmiana statutu, likwidacja i rozwiązanie Stowarzyszenia
Postanowienia końcowe
§ 33. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
§ 34. 1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega
rozwiązaniu/ likwidacji zgodnie z przepisami prawa właściwymi w tym zakresie.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej w
głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia
likwidatorem Stowarzyszenia jest osoba wskazana przez Zarząd.
4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie uchwałą decyduje o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określone cele.
§ 35. 1.Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Stowarzyszenia kończy się 31 grudnia 2021 r.
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