
PROJEKT 
 

   

 

 

UCHWAŁA NR 1/2015 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

„DZIAŁAMY RAZEM” 

z dnia ____________ 2015 r.  

 

w przedmiocie wyznaczenia podstawowych standardów funkcjonowania 

 organizacji pozarządowych zrzeszonych w Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych 

„Działamy Razem” 

   

  § 1  

Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy 

Razem”, zwanej dalej „Siecią”, postanawia wyznaczyć następujące podstawowe standardy 

funkcjonowania organizacji pozarządowych zrzeszonych w Sieci: 

1. Standardy komunikacyjne: 

a) organizacja wskazała Zarządowi Sieci co najmniej jeden adres e-mail i co najmniej 

jeden numer telefonu do kontaktu we wszelkich sprawach związanych  

z członkostwem w Sieci; 

b) organizacja potwierdza otrzymanie informacji na wskazany adres e-mail bądź numer 

telefonu w ciągu 3 dni roboczych; 

c) organizacja aktualizuje informacje o adresie e-mali i numerze telefonu do kontaktu; 

d) organizacja informuje Zarząd Sieci o wszelkich zmianach w strukturze organizacji, 

które mają lub mogą mieć wpływ na realizację praw i obowiązków członkowskich,  

w szczególności istotnych zmianach statutowych, podjęciu przez ich właściwe organy 

uchwały uniemożliwiającej dalsze członkostwo w Sieci, cofnięciu pełnomocnictwa 

reprezentantowi organizacji we władzach Sieci, zmianie zakresu ww. 

pełnomocnictwa, zmianie pełnomocnika,  podjęciu uchwały o likwidacji organizacji; 

2. Standardy formalno-prawne: 

a) organizacja  wypełnia obowiązki rejestracyjne, tj. zgłasza wszelkie zmiany dotyczące 

statutu, składu organów, siedziby bądź adresu do właściwego rejestru w terminie 7 dni 

od pojęcia uchwały bądź wystąpienia innego zdarzenia powodującego zmianę,  

a w przypadku niemożności dochowania terminu, w najszybszym możliwym terminie;  

b) organizacja posiada w siedzibie dokumenty rejestrowe, aktualny tekst jednolity 

statutu, dokumentację z zebrań organów, 

c) zarząd organizacji prowadzi ewidencję członków (dotyczy stowarzyszeń) i ewidencję 

członków organów, 

d) organizacja sporządza co roku co najmniej sprawozdanie finansowe i podejmuje 

uchwałę w przedmiocie jego zatwierdzenia; 

e) organizacja zna i realizuje obowiązki sprawozdawcze względem właściwych organów, 



f) w zawieranych umowach i pisemnych oświadczeniach kierowanych, w zakresie 

swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, podaje  dane umożliwiające jej 

identyfikację, tj. nazwę, siedzibę i adres, nr  KRS, NIP. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

__________________      ___________________ 

Przewodniczący/a Zebrania       Protokolant/ka Zebrania  
 

 

 

 

 

 

 

 


