STATUT
ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ RADOMSKI BANK śYWNOŚCI

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Art. 1
Tworzy się Związek Stowarzyszeń pod nazwą Radomski Bank śywności, zwany w dalszej treści
„Bankiem”.
Art. 2
§ 1.Związek Stowarzyszeń Radomski Bank śywności działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami)
i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 i poz. 874) oraz niniejszego statutu.
§ 2. Bank jest Związkiem Stowarzyszeń zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§ 3. Bank powołuje się na czas nieokreślony.

Art. 3
§ 1. Siedzibą Banku jest miasto Radom.
§ 2 Terenem działania Banku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności miasto Radom
oraz powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki
i zwoleński.
§ 3. Dla właściwego realizowania swych celów Bank moŜe prowadzić działalność poza granicami
kraju., pod warunkiem, Ŝe prawo danego kraju dopuszcza taką działalność.

Art. 4
Bank ma prawo uŜywać pieczęci, logo i innych znaków identyfikujących działalność.

Art.5
Bank opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji zadań statutowych moŜe
zatrudniać pracowników.
Art.6
§ 1. Bank jest organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk, udzielającą pomocy społecznej.
§ 2. Bank nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 3. Bank moŜe prowadzić odpłatną działalność poŜytku publicznego w myśl Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.

Art. 7
Bank moŜe przystępować do innych organizacji krajowych i zagranicznych.

ROZDZIAŁ II
Cel i sposoby realizacji
Art. 8
Celem, czyli misją Banku jest przeciwdziałanie marnowaniu Ŝywności, racjonalne wykorzystywanie
pozyskanej Ŝywności na rzecz społeczności, grup, rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji
Ŝyciowej i materialnej, zmniejszanie obszarów głodu i niedoŜywienia oraz propagowanie zdrowego
stylu Ŝycia, wolnego od złych nawyków i uzaleŜnień, przy aktywizacji społecznej lokalnych
środowisk.
Art. 9
Bank osiąga swój cel poprzez:
1.
2.
3.
4.

wspieranie organizacji charytatywnych i instytucji, działających na polu pomocy społecznej,
systematyczne, bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo Ŝywności,
organizowanie akcji społecznych w postaci zbiórek Ŝywności,
edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu oraz niedoŜywienia, a takŜe
szkodliwości nałogów
5. wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej poprzez promowanie i wspieranie
wolontariatu w róŜnych środowiskach
6. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów doskonalących, spotkań integracyjnych,
konferencji dla organizacji i osób zainteresowanych problematyką walki z głodem
i promowania zdrowego stylu Ŝycia, opartego na racjonalnym odŜywianiu i trzeźwości,
7. działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów Ŝywnościowych, w tym
podejmowanie tematyki zdrowej Ŝywności, ilości i racji Ŝywnościowych w standardach
systemu Ŝywienia, propagowanie postaw poszanowania Ŝywności
8. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, których cele są zbieŜne
z celami statutowymi Banku, w tym działania merytoryczne, wspierające sprawne
funkcjonowanie organizacji współpracujących z Bankiem
9. współdziałanie i korzystanie z funduszy Unii Europejskiej i innych podmiotów dla
finansowania realizacji celów statutowych Banku
10. wydawanie ksiąŜek, broszur, biuletynów i podobnych publikacji promujących misję Banku
11. inne działania sprzyjające realizacji celów Banku,

Art. 10
Swój cel Bank realizuje we współdziałaniu na zasadach partnerstwa z przedsiębiorcami,
przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, organizacjami pozarządowymi i kościelnymi
oraz innymi instytucjami o podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo, prawa i obowiązki
Art. 11
Członkiem Banku moŜe być stowarzyszenie a takŜe inna osoba prawna.
Art. 12
Statut niniejszy przewiduje trzy kategorie członkostwa:
Członek zwyczajny
Członek wspierający
Członek honorowy
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Art. 13
§ 1. Członkiem zwyczajnym mogą być stowarzyszenia i inne osoby prawne nie mające celów
zarobkowych
§ 2. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne mające cele zarobkowe, które deklarują
gotowość wspomagania Banku, w szczególności w zakresie finansowym i rzeczowym.
§ 3. Członkiem honorowym moŜe zostać stowarzyszenie i inna osoba prawna lub fizyczna szczególnie
zasłuŜona dla Banku, co uprawnia do nieopłacania składki.
Art. 14
§ 1. Przyjmowanie członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Banku.
§ 2.Osoby prawne starające się o członkostwo składają swój Statut, dokument rejestracyjny
i regulamin wewnętrzny oraz wskazują swojego przedstawiciela.
§ 3. JeŜeli występują przeszkody uniemoŜliwiające przyjęcie, Zarząd Banku przedstawia pisemne,
szczegółowe uzasadnienie odmowy.
§ 4. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków lub wykluczenia
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
§ 5. Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd Banku stosowną uchwałą.
Art. 15
§ 1.Członkostwo ustaje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złoŜonej Zarządowi Banku
2. zaprzestania działalności lub utraty osobowości prawnej
3. wykluczenia Członka uchwałą Zarządu Banku.
Art. 16
§ 1. KaŜdy Członek Banku ma prawo do:
1. uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Bank
2. korzystania z wiedzy i doświadczeń Banku
3. swobodnego wypowiadania się w sprawie funkcjonowania oraz kształtowania programu
działania Banku
§ 2. Członek zwyczajny Banku ponadto ma prawo do:
1. jednego głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu
2. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Banku.
Art. 17
§ 1. KaŜdy członek Banku ma obowiązek:
1. przestrzegać postanowień Statutu i Regulaminu Wewnętrznego
2. wspierać i inicjować działania banku
3. dbać o dobre imię i integralność Banku
4. wzmacniać spójność działania i autorytet Banku
5. wywiązywać się z przyjętych zobowiązań.
§ 2. Członek zwyczajny Banku ma ponadto obowiązek:
1. regularnie opłacać składki członkowskie
2. prowadzić działalność statutową Banku
3. współpracować z innymi instytucjami i organizacjami przy realizacji celów statutowych Banku
ROZDZIAŁ IV
Władze Banku
Art. 18
Władzami Banku są:
Walne Zebranie
Zarząd
Komisja Rewizyjna
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Art. 19
§ 1. NajwyŜszą władzą Banku jest Walne Zebranie.
§ 2. Walne Zebranie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykła większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.
Art. 20
§ 1. W Walnym Zebraniu udział biorą Członkowie zwyczajni Banku, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
§ 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie posiadają głosu stanowiącego na Walnym
Zebraniu.
Art. 21
§ 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
§ 2. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć takŜe Członkowie honorowi oraz członkowie
wspierający z głosem doradczym.
Art. 22
Walne Zebranie Nadzwyczajne jest zwoływane na wniosek:
1. co najmniej połowy członków Banku
2. Zarządu
3. Komisji Rewizyjnej.
Art. 23
§ 1. Kompetencje Walnego Zebrania są następujące:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
2. wybór członków Zarządu Banku i członków Komisji Rewizyjnej
3. udzielanie bądź odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi Banku
4. określanie długofalowych kierunków działania Banku
5. zatwierdzanie programu działania oraz rocznych planów pracy Zarządu
6. uchwalanie zmian Statutu
7. uchwalanie Regulaminu Wewnętrznego
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Banku
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10. podejmowanie uchwały o wysokości składki członkowskiej
11. podejmowanie uchwały ustalającej wartość zaciąganych przez Zarząd Banku zobowiązań
w roku obrachunkowym, dla których nie jest wymagana uprzednia zgoda Walnego Zebrania
12. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości.
13. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeŜonych dla innych organów Banku.
Art. 24
§ 1. BieŜącą działalnością Banku kieruje Zarząd.
Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje społecznie, mogą jedynie otrzymywać zwrot
uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia swojej funkcji.
§ 2. Zarząd składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie.
§ 3. Zarząd stanowią: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz.
§ 4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
§ 5. W przypadku ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci, wykluczenia lub niemoŜności pełnienia
funkcji przez okres sześciu miesięcy – mandat wygasa.
§ 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Zarząd dokonuje uzupełnienia swojego składu.
§ 7. Do Zarządu wchodzi kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w Walnym Zebraniu.
§ 8. Uzupełnienie nie moŜe przekroczyć połowy składu Zarządu Banku.
§ 9. Członek Zarządu oraz członkowie jego rodziny nie mogą zasiadać w składzie Komisji Rewizyjnej.
§ 10. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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Art. 25
Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku upowaŜnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie,
w tym Prezes Zarządu lub członek Zarządu posiadający pełnomocnictwo Prezesa Zarządu.
Art. 26
§ 1. Do kompetencji Zarządu naleŜy:
1. reprezentowanie Banku na zewnątrz
2. realizowanie celów statutowych Banku
3. zaciąganie zobowiązań majątkowych, z zastrzeŜeniem Art. 23 § 1 ust. 11 i 12 Statutu oraz
przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków.
4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
5. zawieranie umów o współpracę z róŜnymi partnerami
6. przygotowywanie rocznego programu działania oraz proponowanie długofalowych kierunków
działania
7. opracowywanie cyklicznych sprawozdań finansowych oraz projektu budŜetu na następny rok
8. zatrudnianie Dyrektora Banku
9. ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia pracowników Banku zgodnie z Art.9
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
10. w uzasadnionych przypadkach zwalnianie z uiszczania składek członkowskich.
§ 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu.
Art. 27
§ 1. Dla realizacji celów statutowych Zarząd:
1. utworzy strukturę organizacyjną Banku i określi kompetencje
2. określi zakres kompetencji Dyrektora
3. utworzy grupę wolontariuszy wspierających działania Banku.
Art. 28
§ 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli.
§ 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych na trzy lata przez Walne Zebranie.
§ 3. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku ustąpienia, odwołania, śmierci lub
niemoŜności pełnienia funkcji przez okres dłuŜszy niŜ sześć miesięcy.
§ 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Komisja Rewizyjna dokonuje uzupełnienia swojego składu
§ 5. Do komisji wchodzi kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów na Walnym Zebraniu.
§ 6. Uzupełnienie nie moŜe przekraczać połowy składu Komisji.
§ 7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
2/3 składu Komisji.
§ 8. Komisja Rewizyjna ma prawo Ŝądania od władz Banku wszystkich szczebli złoŜenia pisemnych
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać
z nimi w związku małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości słuŜbowej.
§ 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 11. Członkowie Komisji Rewizyjnej pracują społecznie, mogą jedynie otrzymywać zwrot
uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia swojej funkcji.
Art. 29
§ 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1. nadzór nad majątkiem i gospodarką finansową Banku
2. opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu oraz wnioskowanie w sprawie absolutorium dla
Zarządu
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3. rozpatrywanie skarg dotyczących Zarządu
4. prezentowanie opinii w sprawie problemów wskazywanych przez władze Banku.
Art. 30
Szczegółowe zasady oraz tryb działania władz Banku określa Regulamin Wewnętrzny uchwalony
przez Walne Zebranie.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
Art. 31
§ 1. Bank posiada majątek, który stanowią fundusze oraz prawa i składniki majątkowe.
§ 2. Fundusze Banku tworzą:
1. składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w Banku
2. darowizny, zapisy i spadki
3. dochody z majątku Banku
4. inne dochody
§ 3. Dochody Banku w całości są przeznaczane na działalność statutową.
§ 4. Zabronione jest:
1. udzielanie poŜyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu
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",
2. przekazywanie majątku Banku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeŜeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego Banku,
4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyŜszych niŜ rynkowe.

Art. 32
§ 1. Wysokość składki rocznej uchwala Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
§ 2. Szczegółowe zasady płatności składki ustalone są w Regulaminie Wewnętrznym Banku.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu
Rozwiązanie Banku
Art. 33
§ 1. Zmiana Statutu moŜe nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, podjętej na wniosek
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby Członków Zwyczajnych.
§ 2. Zmianę Statutu przyjmuje Walne Zebranie większością bezwzględną przy obecności co najmniej
¾ liczby uprawnionych do głosowania.
§ 3. W przypadku braku quorum ustala się drugi termin Walnego Zebrania, nie krótszy niŜ 14 dni.
§ 4. W drugim terminie Walne Zebranie uchwala zmianę Statutu głosami 2/3 obecnych, uprawnionych
do głosowania.
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Art. 34
§ 1. Rozwiązanie Banku nastąpi, jeŜeli dalsza działalność prowadzi do niewypłacalności lub gdy
uchwałę w tej sprawie podejmie Walne Zebranie.
§ 2. Walne Zebranie wyznacza likwidatora i podejmuje decyzję o przeznaczeniu na określony cel
społeczny majątku pozostałego po likwidacji.
§ 3. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”,
ustawy „O poŜytku publicznym i o wolontariacie” oraz inne przepisy ogólnie obowiązujące.

Statut niniejszy został uchwalony przez Członków-załoŜycieli w Radomiu w dniu 5 lipca 2000 r.
i uwzględnia nowelizacje: z dnia 17 czerwca 2004 r. oraz dnia 9 czerwca 2010, dokonane przez Walne
Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Radomski Bank śywności.
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