Statut
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Stowarzyszenie Liga Krajowa działa od 1993 roku,
jest zarejestrowane pod numerem 0000100207
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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STATUT LIGI KRAJOWEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Liga Krajowa i zwane jest dalej Ligą
bądź Stowarzyszeniem.
§2.
Stowarzyszenie działa na terenie Polski.
§3.
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Częstochowa.
§4.
Stowarzyszenie jest ruchem społecznym grupującym osoby o
szeroko rozumianych poglądach centrowych.
§5.
1. Stowarzyszenie tworzy oddziały terenowe na zasadach
określonych w rozdziale V niniejszego Statutu.
2. Oddziały terenowe noszą nazwę Liga Miejska, Liga Wiejska lub
Liga Miejska i Wiejska.
3. W sposób uzgodniony z Radą Ligi po nazwie Liga Miejska, Liga
Wiejska bądź Liga Miejska i Wiejska można użyć dodatkowo
określeń wskazanych przez założycieli oddziału, lub nazwy Liga
Krajowa, albo dodatkowych określeń razem z nazwą Liga Krajowa.
§6.
Stowarzyszenie może posiadać sztandar i odznakę organizacyjną
oraz posługiwać się emblematem wyróżniającym je spośród innych
organizacji.
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Rozdział II
Cele i środki działania

§7.
1. Celem Ligi jest realizacja deklaracji programowej, która za
najważniejsze wartości uznaje:
- rodzinę - wspólnotę lokalną - ojczyznę,
- chrześcijański system wartości,
- tradycje patriotyczne, wolność i niepodległość,
- "Solidarność" jako bezpośrednią sprawczynię rozbicia systemu
komunistycznego,
- samorządność w życiu społecznym i gospodarczym,
- dorobek pokoleń społeczności lokalnej,
- poszanowanie prawa własności,
- pracę i uczciwość w życiu publicznym,
- tolerancję.
2. Realizacja tych wartości będzie dokonywana poprzez:
- przekształcanie państwa w kierunku decentralizacji kompetencji
i finansów publicznych,
- rozwój idei samorządu terytorialnego,
- wspieranie
różnych
form
samorządności
gospodarczej
i środowiskowej,
- dążenie do uzyskania równoprawnego dostępu do środków
publicznego przekazu dla wspólnot lokalnych,
- wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu tożsamości
kulturowej i historycznej wspólnoty lokalnej,
- wspieranie rodziny, w tym różnych form uzyskiwania jej
niezależności ekonomicznej,
- udział samorządu w decyzjach gospodarczych państwa,
- tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczność Gminy,
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- rozwój gospodarczy Gminy z uwzględnieniem jej lokalnych
uwarunkowań,
- promocję Gminy w Polsce i świecie,
- poprawę stanu infrastruktury technicznej,
- tworzenie warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców,
- ograniczenie zjawisk patologii społecznej, bezrobocia i biedy.
§8.
Powyższe cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
samorządowymi,
- czynny udział w życiu społeczno-politycznym miasta i wsi,
- opiniowanie i wyrażanie stanowisk dotyczących projektów aktów
prawnych,
- działalność wychowawczą i kulturalną,
- działalność wydawniczą,
- działalność gospodarczą,
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i
ruchami społeczno-politycznymi oraz zawodowymi,
- regularne, częste spotkania członków,
- organizowanie seminariów konferencji.
- działalność na rzecz ochrony środowiska,
- działalność charytatywną na rzecz rodzin i osób potrzebujących
pomocy.
Rozdział III
C z ł o n k o w i e S t o w a r z y s z e n i a,
ich prawa i obowiązki

§9.
Stowarzyszenie zrzesza obywateli, którzy popierają cele Ligi oraz
deklarują i dają rękojmię spełnienia tych celów.
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§10.
1. Osoba ubiegająca się o członkostwo Stowarzyszenia winna
złożyć pisemną deklarację. Wzór deklaracji zatwierdza Rada Ligi.
2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków Ligi decyduje
Zarząd odpowiedniego Oddziału Ligi w formie uchwały na
podstawie rekomendacji co najmniej dwóch członków Oddziału
Ligi.
3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu
przysługuje prawo do odwołania się do Rady Oddziału Ligi, której
uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
§11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych,
c) członków wspierających.
§12.
Członek zwyczajny ma prawo:
- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i wpływać na jego
program poprzez zgłaszanie wniosków i postulatów,
- udzielać rekomendacji nowo wstępującym członkom,
- korzystać z pomocy i poparcia Stowarzyszenia,
- posiadać legitymacje i odznakę Stowarzyszenia.
§13.
1. Członkowie - założyciele Stowarzyszenia nabywają prawo
członkostwa Ligi z chwilą podpisania Statutu.
2. Osoby podpisujące wniosek o utworzenie Oddziału
Stowarzyszenia, bez względu na to czy są już członkami
Stowarzyszenia, stają się członkami - założycielami z chwilą
podjęcia uchwały o utworzeniu Oddziału.
§14.
Członkowie Ligi zobowiązani są do przestrzegania Statutu, uchwał
i decyzji władz Stowarzyszenia.
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Członkowie Ligi
członkowskich.

są

§15.
zobowiązani

do

płacenia

składek

§16.
1. Członkostwo w Lidze ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia na podstawie oświadczenia złożonego
na piśmie,
b) skreślenia za nieprzestrzeganie Statutu, w tym także za
nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich za
okres przekraczający 6 miesięcy,
c) śmierci członka,
d) wykluczenia wskutek popełnienia czynu, który dyskwalifikuje
daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię
Ligi.
2. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt
b) i d) - Zarząd Oddziału Ligi umożliwia członkowi złożenie
wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
3. Od uchwały Zarządu Oddziału Ligi w sprawie o której mowa w
ust. 1 pkt b) i d) - członek Stowarzyszenia może odwołać się w
terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej
wiadomości do Rady Oddziału, której decyzja jest ostateczna.
§17.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna
bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za
granicą, która po złożeniu pisemnego oświadczenia zostanie
przyjęta do Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w
zadeklarowanej przez siebie wysokości.
§18.
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna,
bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada
Zgromadzenie Ligi.

7

§19.
1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo
uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Ligę
Krajową, a z głosem doradczym także w Zgromadzeniu Ligi oraz
w Zgromadzeniu właściwego Oddziału Ligi.
2. Rada Ligi w formie uchwały może określić inne uprawnienia i
tryb
przyjmowania
członków
wspierających
i członków
honorowych.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
i zasady ich funkcjonowania

§ 20.
Postanowienia ogólne.
Władzami Stowarzyszenia są:
- Zgromadzenie Ligi Krajowej,
- Rada Ligi Krajowej,
- Przewodniczący Ligi Krajowej,
- Zarząd Ligi Krajowej,
- Komisja Rewizyjna Ligi Krajowej.
§21.
Kadencja władz trwa trzy lata.
Zgromadzenie Ligi Krajowej

§22.
1. W skład Zgromadzenia Ligi Krajowej wchodzą delegaci
oddziałów terenowych, po dwóch delegatów z każdego oddziału.
2. Rada Ligi, mając na względzie zapewnienie możliwie pełnej
reprezentacji członkowskiej i terytorialnej w Zgromadzeniu Ligi
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Krajowej, może przydzielać mandaty delegatów na Zgromadzenie
członkom zamieszkałym w miejsco-wościach nie objętych strukturą
terytorialną Stowarzyszenia, w liczbie nie większej niż 25% ogólnej
liczby delegatów.
§23.
Do zakresu działania Zgromadzenia Ligi należy:
a) wybór Rady Ligi, Przewodniczącego Ligi i Komisji Rewizyjnej,
b) ustalenie kierunków działania Ligi,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez
Przewodniczącego Ligi sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
d) udzielanie bądź odmawianie udzielenia absolutorium Radzie
i Przewodniczącemu Ligi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie zmian w Statucie,
f) uchwalanie ordynacji wyborczej władz Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań statutowych
Ligi,
h) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.
§24.
1. Do ważności uchwał Zgromadzenia Ligi Krajowej potrzebne jest:
a) w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy liczby
delegatów,
b) w drugim terminie Zgromadzenie Ligi podejmuje uchwały bez
względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały zapadają większością głosów.
§25.
Zgromadzenie Ligi Krajowej jest zwoływane przez Radę Ligi co
najmniej raz w roku.
§26.
Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane na mocy uchwały
Zarządu Ligi, pisemnego wniosku co najmniej jednej trzeciej
wszystkich członków oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej.
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Rada Ligi Krajowej

§27.
1. Rada Ligi liczy od 10 do 30 osób. W liczbie określającej skład
Rady Ligi nie uwzględnia się osoby Przewodniczącego Ligi
Krajowej.
2. Stan osobowy Rady Ligi określa Zgromadzenie Ligi przed
przystąpieniem do wyboru Rady Ligi.
§28.
Rada Ligi obraduje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez
Zgromadzenie Ligi.
§29.
Rada Ligi zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
§30.
Do kompetencji Rady Ligi należy:
a) wybór członków Zarządu Ligi,
b) nadzór nad realizacją programu działalności Ligi i innych
uchwał Zgromadzenia Ligi,
c) uchwalenie rocznego planu finansowego przygotowanego przez
Zarząd Ligi,
d) ocena działalności Zarządu Ligi,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Ligi,
f) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania oddziałów,
nadawania oddziałom osobowości prawnej, zawieszania
działalności i rozwiązywania oddziałów w przypadkach, gdy
władze oddziału naruszają postanowienia Statutu oraz w sprawach
likwidowania oddziału,
g) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Ligi,
h) ustalanie minimalnej składki członkowskiej,
i) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
j) zwoływanie Zgromadzenia Ligi,
k) kierowanie całokształtem działalności merytorycznej i
materialnej Stowarzyszenia,
1
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l) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji innej władzy Stowarzyszenia.
Zarząd Ligi Krajowej

§31.
1. Zarząd Ligi liczy od 3 do 10 osób. W liczbie określającej skład
Zarządu Ligi nie uwzględnia się osoby Przewodniczącego Ligi
Krajowej.
2. Zarząd Ligi wybiera spośród siebie wiceprzewodniczących w
liczbie do trzech i skarbnika.
3. Do wykonywania swoich obowiązków Zarząd Ligi ma prawo
zatrudnić etatowych pracowników i powołać biuro.
4. Odwołanie Zarządu Ligi lub jego członka następuje na wniosek
2/3 składu Rady Ligi ustalonego na daną kadencję.
5. Zarząd Ligi kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia, wykonuje
uchwały Zgromadzenia i Rady Ligi.
6. Posiedzenia Zarządu Ligi odbywają się w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
7. Uchwały Zarządu Ligi zapadają większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Zarządu Ligi.
§32.
1. Stan osobowy Zarządu Ligi określa Rada Ligi przed
przystąpieniem do wyboru Zarządu Ligi.
2. Regulamin pracy Zarządu Ligi zatwierdza Rada Ligi.
Przewodniczący Ligi Krajowej

§33.
1. Przewodniczący Ligi przewodniczy Radzie Ligi i kieruje pracami
Zarządu Ligi.
2. Przewodniczący Ligi reprezentuje Ligę na zewnątrz.
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3. W razie ustąpienia Przewodniczącego w toku kadencji lub
niemożności pełnienia przez niego tej funkcji, Rada Ligi wybiera ze
swego grona nowego Przewodniczącego do czasu najbliższego
posiedzenia Zgromadzenia Ligi.
Komisja Rewizyjna

§34.
1. Komisja Rewizyjna Ligi Krajowej, w składzie od 3 do 11 osób,
jest organem kontrolującym działalność Rady, Zarządu i
Przewodniczącego Ligi.
Do ustalenia stanu osobowego Komisji Rewizyjnej postanowienia
§27 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności statutowej,
b) kontrola działalności finansowej,
c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu
oraz stawianie wniosków o udzielenie bądź o odmowę udzielenia
absolutorium Radzie Ligi i Przewodniczącemu Ligi Krajowej,
d) składanie sprawozdań Radzie Ligi z kontroli działalności
Zarządu Ligi.
Rozdział V
Zasady powoływania oddziałów
terenowych

§35.
1. Minimalny stan członków oddziału zwanego Liga Miejska, Liga
Wiejska, Liga Miejska i Wiejska wynosi 15 osób.
2. Członek Stowarzyszenia, mieszkający w miejscowości nie
objętej strukturą terytorialną Ligi ma prawo uczestniczenia w
pracach wybranego przez siebie oddziału. O dokonanym wyborze
członek zawiadamia na piśmie Radę Oddziału i Radę Ligi.
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§36.
1. Władze oddziałów terenowych działają na zasadach określonych
dla szczebla krajowego z następującymi modyfikacjami:
a) w Zgromadzeniu Oddziału Ligi mają prawo uczestnictwa
wszyscy członkowie zrzeszeni w danym oddziale,
b) Stan osobowy władz Oddziału określa odpowiednio
Zgromadzenie i Rada Oddziału.
2. Oddziały mogą tworzyć koła i inne jednostki organizacyjne na zasadach
określonych przez Rady Oddziałów.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Ligi

§37.
Liga oraz Oddziały mogą posiadać, zbywać i nabywać mienie
ruchome i nieruchome oraz prawa rzeczowe, otwierać konta
bankowe. Oddziały mają swoje odrębne majątki i każdy z nich
odpowiada tylko za swoje zobowiązania.
§38.
1. Oddziały terenowe mogą uzyskiwać osobowość prawną dla
prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Osobowość prawną nabywa oddział terenowy za zgodą Rady
Ligi wyrażoną na wniosek Zgromadzenia Oddziału Terenowego,
podjęty większością 2/3 głosów.
3. Osobowość prawną oddział terenowy nabywa z chwilą rejestracji
w Krajowym Rejestrze Sądowym w sądzie właściwym dla siedziby
oddziału terenowego.
§39.
Na realizację swych celów Liga gromadzi fundusze:
a) ze składek członkowskich,
b) z innych dobrowolnych świadczeń,
c) z dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego,
d) z prowadzenia działalności gospodarczej,
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e) z darowizn, zapisów i spadków oraz ofiarności publicznej,
f) z dotacji.
§40.
Zobowiązania finansowe i majątkowe zaciągane w imieniu Ligi na
szczeblu krajowym i oddziałów terenowych wymagają podpisów
dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§41
1. Rozwiązanie Ligi może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Ligi
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych delegatów.
2. Oddziały mogą być rozwiązane uchwałą Zgromadzenia Oddziału
Ligi większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków.
3. Rada Ligi może rozwiązać oddział w przypadku poważnego i
uporczywego naruszania postanowień Statutu przez władze
oddziału.
4. W przypadku rozwiązania oddziału uchwałą Rady Ligi Zgromadzeniu Oddziału przysługuje prawo odwołania się do
Zgromadzenia Ligi.
§42.
1. W przypadku uchwalenia rozwiązania Ligi jej majątek
przechodzi na cele określone w uchwale Zgromadzenia Ligi o
rozwiązaniu.
2. W razie likwidacji Oddziału - jeśli jego Zgromadzenie nie
postanowi inaczej, majątek Oddziału przechodzi na rzecz Ligi
Krajowej.
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