STATUT
STOWARZYSZENIA AFRYKA NOWAKA
I. Informacje ogólne.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Afryka Nowaka – dalej zwane będzie Stowarzyszeniem.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także obszar całego świata, w
zakresie realizacji celów statutowych, a siedzibą miasto Warszawa.
§3
Stowarzyszenie działa zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz
niniejszym statutem.
§4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonym profilu
działalności.
§5
Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz znaków graficznych i innych oznak, zgodnie z obowiązującymi w
tym względzie przepisami.
§6
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

II. Misja, cele i środki działania.
§7
1.

2.

W latach trzydziestych XX wieku, jako pierwszy człowiek na świecie, polski podróżnik Kazimierz
Nowak, w samotnej podróży dwukrotnie przemierzył kontynent afrykański. Poruszając się rowerem,
pieszo, konno i na wielbłądach, płynąc łodzią i jadąc pociągiem pokonał ponad 40 000 kilometrów.
Historia tego, na dziesiątki lat zapomnianego, „tytana stalowego hartu i potentata niezłomnej woli”, stała
się inspiracją dla kilku podróżników, którzy chcąc oddać hołd rodakowi postanowili zorganizować
sztafetową wyprawę Jego śladem – Afryka Nowaka. Sztafeta ma również promować i popularyzować
osobę i historię Kazimierza Nowaka oraz jego dokonań, w Polsce i na arenie międzynarodowej. Podczas
tej dwuletniej wyprawy, zamierzamy jak najwierniej odtworzyć trasę Nowaka. W około 24 etapach,
wykorzystując podobne do Niego środki lokomocji, przejedziemy ponad 40 000 km. W projekt czynnie
zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób z całej Polski i świata.
Stowarzyszenie stawia sobie za cele:

a) popularyzację postaci Kazimierza Nowaka w Polsce i na świecie;
b) organizację, propagowanie i popularyzację sztafetowej wyprawy śladem Kazimierza Nowaka - Afryka
Nowaka 2009-2011 oraz wydarzeń i działań będących jej kontynuacją;
c) propagowanie i rozpowszechnianie aktywności podróżniczej członków Stowarzyszenia;
d) promowanie turystyki rowerowej;
e) rozpowszechnianie edukacyjnego charakteru podróżowania;
f) podnoszenie i rozwijanie podróżniczych umiejętności członków Stowarzyszenia;
g) pomoc dla mieszkańców krajów leżących na trasie sztafetowej wyprawy śladem Kazimierza Nowaka –
Afryka Nowaka 2009-2011.

3. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
a) koordynację sztafety oraz finansowe i logistyczne wsparcie jej uczestników;
b) umieszczanie pamiątkowych tabliczek na trasie wyprawy;
c) dokumentowanie, archiwizowanie i upublicznianie relacji, fotografii i innych form przekazu z przebiegu
wyprawy;
d) tworzenie i prowadzenie strony internetowej wyprawy a także rozpowszechnianie wiedzy o sztafecie w
portalach społecznościowych, serwisach podróżniczych i w innych dostępnych witrynach internetowych;
e) prowadzenie działalności promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i informacyjnej;
f) udział osób stowarzyszonych w festiwalach, imprezach masowych, kulturalnych, turystycznych i
sportowych promujących podróżowanie;
g) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami, instytucjami i organizacjami;

h) wspieranie członków Stowarzyszenia w organizacji inicjatyw mających na celu promocję wyprawy oraz
postaci Kazimierza Nowaka – w szczególności poprzez pozyskiwanie partnerów, sponsorów, patronów i
innych dla realizacji wyżej wymienionych inicjatyw;
i) organizację i współorganizację festiwali, imprez masowych i innych imprez kulturalnych;

§8
Dla sprawnego działania Stowarzyszenia, oraz zapewnienia finansowania realizacji celów statutowych,
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie.
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. honorowych
3. wspierających
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu
poprzez przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 11
1.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
mieszkający tak w kraju jak i za granicą, jak również cudzoziemcy. Przyjęcia nowych członków dokonuje
Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji (przekazanie deklaracji
członkowskiej przez kandydata może nastąpić osobiście, listownie lub drogą elektroniczną). W razie
odmowy przyjęcia w poczet członków, kandydat ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty
doręczenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższych obrad – jego postanowienie jest ostateczne.

2.

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które w szczególny sposób przyczyniły się do
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Honorowe członkostwo nadawane jest jednogłośnie
uchwałą przez Zarząd.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) wybierania i kandydowania do władz Stowarzyszenia,
b) brania udziału we wszystkich inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych
przez Zarząd,
c) zgłaszania postulatów i wniosków wobec Zarządu.
2. Członkowie honorowi i wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego i
czynnego prawa wyborczego.
§ 13
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1. aktywnej, rzetelnej i odpowiedzialnej działalności na rzecz realizacji misji i celów Stowarzyszenia,
2. przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, uchwał Zarządu oraz stanowionych regulaminów specjalnych,
3. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokościach i terminach ustalonych przez Zarząd
Stowarzyszenia,
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 14
1. Zarząd Stowarzyszenia może pozbawić członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) rozwiązania lub zakończenia działalności Stowarzyszenia,
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobowością
prawną,
d) zalegania z płaceniem składki członkowskiej lub innych ustalonych odrębnymi uchwałami świadczeń przez
okres 3 miesięcy od wyznaczonego terminu płatności,
e) pozbawienie praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
f) wykluczenia decyzją podjętą większością głosów Walnego Zebrania Stowarzyszenia w przypadku
naruszenia postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia i innych regulaminów oraz
działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wnieść odwołanie do Zarządu w ciągu 14 dni od doręczenia
uchwały. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższych obradach – jego decyzja jest ostateczna.

III. Władze Stowarzyszenia Afryka Nowaka.
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Stowarzyszenia,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.
3. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście
§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia może być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
3.Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze oraz raz w roku jako
sprawozdawcze-wyborcze.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Powiadomienie o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia
powinno mieć formę listu poleconego lub innego skutecznego sposobu jaką jest wiadomość przekazana drogą
elektroniczną za potwierdzeniem odbioru, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane w terminie najpóźniej miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
a) uchwalanie statutu oraz podejmowanie uchwał zmieniających jego zapisy, podejmowanie decyzji o
rozwiązaniu Stowarzyszenia,
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie oraz przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,
d) udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia (misje i cele),
f) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków członków Stowarzyszenia.

§ 17
1. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
minimum połowy ogólnej liczby, uprawnionych do głosowania członków.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 dni i nie
wcześniej niż 7 dni po pierwszym terminie. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością
głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

§ 18
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków.
2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
3. Wybór Zarządu następuje w głosowaniu jawnym, Zarząd spośród siebie wybiera Prezesa, V-ce Prezesa oraz
Skarbnika.
4. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania
umów i udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
5. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy spośród członków Zarządu.
Uchwały podejmowane są większością głosów.
§ 19
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
3. zarządzanie majątkiem, funduszami i innymi prawami Stowarzyszenia,
4. nadawanie członkostwa zwyczajnego, honorowego i wspierającego,
5. nabywanie, zbywanie i obciążanie przedmiotów majątku ruchomego i nieruchomego oraz zaciąganie
innych zobowiązań majątkowych,
6. ustalanie wysokości i terminów opłacania składki członkowskiej,
7. uchwalanie planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia.
§ 20
1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok. Wybór Komisji następuje w drodze głosowania jawnego
podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia, w jej skład wchodzą trzy osoby, które uzyskały najwięcej głosów
podczas głosowania. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza raz na rok kontrolę statutowej i gospodarczo-finansowej działalności
władz Stowarzyszenia, a sprawozdanie z tej kontroli przedkłada Walnemu Zebraniu. Komisja zgłasza także
wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia

Zarządu.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych
członków w razie ich bezczynności,
5. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków. Uchwały
podejmowane są większością głosów, natomiast w przypadku obecności minimalnej liczby członków, do
ważności uchwały, wymagana jest zgoda wszystkich obecnych, w przeciwnym razie uchwała nie zostaje
podjęta.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego stowarzyszeniem ani
pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 21
1. W przypadku wakatu w Zarządzie lub Komisji, władzom tym przysługuje prawo powołania nowych
członków spośród członków Stowarzyszenia.
2. Liczba nowo-powołanych członków Zarządu nie może przekraczać 2/5 liczby członków pochodzących z
wyboru.
3. Liczba nowo-powołanych członków Komisji Rewizyjnej nie może przekraczać 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.

IV. Majątek i fundusze Stowarzyszenia Afryka Nowaka.
§ 22
1. Fundusz Stowarzyszenia powstaje z:
a) ofiarności publicznej, darowizn, dotacji i subwencji, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz
dochodów z majątku Stowarzyszenia.
b) dochodów kapitałowych
c) składek członkowskich,

V. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia Afryka Nowaka.
§ 23
Zakres działalności gospodarczej stowarzyszenia:
•

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z,

•

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z,

•

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.63.Z,

•

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.64.Z,

•

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z,

•

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD
47.78.Z,

•

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,

•

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD
47.99.Z,

•
•

Wydawanie książek PKD 58.11.Z
Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,

•
•
•
•
•
•

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.11.Z,
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
PKD 59.12.Z,
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.13.Z,
Działalność związana z projekcją filmów PKD 59.14.Z,
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z,
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,

•

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z ,

•
•

Artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z,
Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,

V. Zmiana statutu oraz zakończenie działalności Stowarzyszenia
§ 24
Zmiana statutu Stowarzyszenia następuje przez podjęcie przez Walne Zebranie Stowarzyszania uchwały o
zmianie statutu Stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy spośród Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 25
Zakończenie działalności Stowarzyszenia następuje przez podjęcie przez Walne Zebranie Stowarzyszania
uchwały o zakończeniu działalności Stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy spośród Członków
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów. W uchwale tej Walne Zebranie Stowarzyszenia wyznacza likwidatora Stowarzyszenia.
VI Postanowienia końcowe.
§ 26
Na ostatnim Walnym Zebraniu przed zakończeniem działalności Stowarzyszenia, uczestnicy zebrania muszą
podjąć decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz sposobie likwidacji.
§ 27
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia.
§ 28
Znakiem graficznym Stowarzyszenia Afryka Nowaka jest:

oraz wersje oparte o dyrywacje kolorystyczne i językowe, z zachowaniem kształtu kontynentu afrykańskiego
oraz profilu Kazimierza Nowaka wkomponowanego w kontur Afryki

§ 29
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.

