Statut Stowarzyszenia „Fluchtburg“ [„Bezpieczna Przystań”]
§ 1 (Nazwa, Siedziba)
1.
Stowarzyszenie nosi nazwę „Fluchtburg“ [„Bezpieczna Przystań”]
2.
Stowarzyszenie zostanie zarejestrowane w sądowym rejestrze stowarzyszeń oraz będzie
zawierało w rozszerzeniu nazwy skrót “e.V.“ [Stowarzyszenie zarejestrowane]
3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Bernburg (Saale).
§ 2 (Cel Stowarzyszenia)
1.
Stowarzyszenie służy porozumieniu pomiędzy Polakami a Niemcami. Ma na celu spotkanie z
niemiecką i polską kulturą, w szczególności w dziedzinach literatury, muzyki i sztuki pięknej.
Stowarzyszenie dąży przede wszystkim poprzez swoją pracę do ustanawiania kontaktów
pomiędzy młodymi polskimi i niemieckimi artystami sztuk pięknych oraz do wzmacniania
tychże kontaktów poprzez realizację wspólnych projektów.
W tym właśnie celu Stowarzyszenie zamierza utworzyć miejsce spotkań w byłym domu
pisarza Gerharta Pohla w Karpaczu.
W miejscu tym ma powstać także miejsce pamięci Gerharta Pohla i wielu artystów, którzy w
latach 1933 – 1945 roku znaleźli schronienie w jego domu lub z tego miejsca udawali się w
drogę na uchodźstwo.
Zadaniem tego projektu jest unaocznienie kolejnym pokoleniom szczególnych wartości, jakie
stanowią wolność i demokracja.
Cel statutu zostanie zrealizowany m. in. poprzez:
a)
Stworzenie miejsce spotkań dla kręgu osób wymienionych w punkcie „cel Stowarzyszenia”;
b)
Organizacja warsztatów, wspólnych tygodniowych pobytów, podczas których realizowane
będą wspólne projekty w w/w miejscu spotkań;
c)
Stworzenie miejsca pamięci;
d)
Wydanie publikacji służących członkom oraz opinii publicznej do przekazania informacji o
porozumieniu pomiędzy Polakami a Niemcami celem umożliwienia wymiany poglądów;
e)
Wsparcie spotkań obywateli Niemiec i Polski, w szczególności osób z kręgu artystów kultury
i sztuk pięknych.
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§ 3 (Uprzywilejowanie podatkowe)
Stowarzyszenie dąży wyłącznie do bezpośredniego osiągnięcia celów społeczno –
użytecznych i dobroczynnych.
Stowarzyszenie wykonuje działalność bezinteresownie, nie dążąc w głównej mierze do
osiągnięcia własnego interesu.
Środki finansowe Stowarzyszenia mogą zostać wydane jedynie na cele zgodne z jego
statutem.
Członkowie nie otrzymują wsparcia finansowego ze środków pieniężnych Stowarzyszenia.
W przypadku wystąpienia ze Stowarzyszenia Członek nie rości sobie praw dot. majątku
Stowarzyszenia.
Żadna osoba nie może dokonywać wydatków niezgodnych z celem Stowarzyszenia ani być
faworyzowana poprzez otrzymanie nieproporcjonalnego wynagrodzenia.
§ 4 (Członkostwo)
1.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna (od 16 roku życia) lub osoba
prawna.
2.
O przyjęciu osoby w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd po otrzymaniu
pisemnego wniosku.
3.
Wystąpienie ze Stowarzyszenia jest możliwe w każdej chwili. Chęć wystąpienia ze
Stowarzyszenia należy zgłosić w terminie 3 miesięcy przed upływem roku kalendarzowego.
4.
Członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony, jeśli wskutek jego zachowania w rażący
sposób naruszy interesy Stowarzyszenia. O wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje
Zebranie Członków.
5.
Członkostwo ustaje w chwili śmierci Członka Stowarzyszenia, a w przypadku osób prawnych
w chwili wygaśnięcia bytu prawnego.
6.
Członkowie zobowiązani są do opłacania rocznej składki. Wysokość oraz termin płatności
składki zostaną ustalone przez Zebranie Członków.
§ 5 (Organy Stowarzyszenia)
1.
Organami Stowarzyszenia są Zarząd i Zebranie Członków.
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§ 6 (Zarząd)
1.
Zarząd składa się z Przewodniczącego, jego Zastępcy i Skarbnika.
2.
Zarząd składa się w myśl § 26 BGB [§ 26 niemieckiego Kodeksu Cywilnego] z
Przewodniczącego i jego Zastępcy. Każdy z nich reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
osobiście.
3.
Zarząd zostaje wybrany przez Zebranie Członków na okres pięciu lat, piastując stanowisko do
chwili wyborów swojego następcy.
4.
Na Zarządzie ciąży kierowanie oraz zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia.
Zarząd posiada zdolność do podjęcia uchwały w obecności dwóch Członków.
W przypadku oddania tej samej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
Należy prowadzić protokół dot. omawianych kwestii; obrad, który winien być podpisany
przez Przewodniczącego i Protokolanta.
5.
Zarząd wykonuje swoją pracę zasadniczo nieodpłatnie i nie otrzymuje za swoją działalność
wynagrodzenia.
Koszty powstałe w ramach zgodnej ze Statutem Stowarzyszenia działalności, zostaną
zwrócone.
Wydatki powstałe w ramach zgodnej ze Statutem Stowarzyszenia działalności, zostaną
zwrócone.
Zebranie Członków może ustanowić dla członków Zarządu w ramach aktualnych zasad
zwrotu kosztów podróży odpowiednie wynagrodzenie za wykonywaną działalność.
§ 7 (Rok gospodarczy)
Rokiem gospodarczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
§ 8 (Zebranie Członków)
1.
Zwyczajne Zebranie Członków odbywa się raz w roku. Oprócz niego należy powołać
Zebranie Członków, kiedy służy zabezpieczeniu interesowi Stowarzyszenia, lub 6/10 ilości
członków zażąda powołania zebrania w formie pisemnej podając jego cel i powód.
2.
Każde Zebranie Członków winne zostać powołane przez Zarząd w formie pisemnej
zachowując termin rozesłania zaproszeń wynoszący 2 tygodnie przed wyznaczonym
terminem zebrania. Jednocześnie konieczne jest podanie punktów obrad.
3.
Osobą kierującą zebranie jest Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Zastępca.
Gdy nieobecny jest także Zastępca, osoba kierująca zebraniem zostanie wybrana spośród
obecnych na Zebraniu Członków osób. Jeśli nieobecny jest także Protokolant, zastąpi go
osoba wybrana spośród obecnych na Zebraniu Członków osób.
4.
Każde zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia powołane Zebranie Członków jest zdolne do
podjęcia uchwał niezależnie od ilości obecnych osób.
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5.
Uchwały Zebrania Członków zostaną przyjęte większością oddanych głosów. Zmiana Statutu
Stowarzyszenia i jego celu wymaga 3/4 oddanych głosów.
6.
Wszelkie ustalenia Zebrania Członków należy zaprotokołować, a następnie podpisać przez
osobę kierującą zebraniem i Protokolanta.
§ 9 (Likwidacja i przydział majątku Stowarzyszenia)
1.
Do likwidacji Stowarzyszenia wymagana jest większość 4/5 ważnych, oddanych głosów.
2.W przypadku likwidacji Stowarzyszenia, pozbawienia zdolności prawnej lub w przypadku
ustania uprzywilejowań podatkowych, majątek Stowarzyszenia przypada Parafii Ewangelicko
– Augsburskiej Wang w Karpaczu. Należy go wykorzystać na cele dobroczynne lub
bezpośrednio związane z działalnością kościelną.
§ 10 (Ustanowienie Statutu Stowarzyszenia)
Statut Stowarzyszenia „Fluchtburg“ [„Bezpieczna Przystań”] został ustanowiony na zebraniu
początkującym istnienie Stowarzyszenia w Karpaczu na 15 maja 2015.
Nazwiska i podpisy Członków – Założycieli:
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