Polskie Stowarzyszenie Kulturalne
przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu T.z.
1. Nazwa, siedziba, rok nauczania
„Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Ludwigsburgu
e.V. ” powałano do życia w dniu 12. 03. 1995 r.
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Ludwigsburgu i jest zarejestrowane w Rejestrze Sądowym sądu w
Ludwigsburgu pod numerem VR 1490 .
Rok kalendarzowy jest rokiem operacyjnym.
Na mocy uchwały walnego zebrania członków w dn. 04.03.2007 stowarzyszenie zmieniło nazwę na

„Polskie Stowarzyszenie Kulturalne przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu T.z ”.
2. Cele i zadania „Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego przy Polskiej Parafii Katolickiej w
Ludwigsburgu e.V.”
Zadaniem stowarzyszenia jest urzeczywistnienie artykułów 20 i 21 traktatu pomiędzy BRD i RP dotyczące
dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r.

Art. 20 traktatu m.in. przewiduje, że osoby mające obywatelstwo niemieckie zamieszkałe w Niemczech, które
mają pochodzenie polskie lub się przyznają do języka polskiego, kultury i tradycji mają prawo pojedyńczo lub
zbiorowo do wyrażania swojej etnicznej, kulturalnej, językowej oraz religijnej tożsamości, do jej zachowania i
dalszego rozwoju, w wolny sposób wszelkich prób asymilacji wbrew ich woli.

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:
- popieranie nauki języka polskiego,
- wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego w oparciu o
odpowiednie wskazania niemieckiej i polskiej Konferencji Episkopatu,
- udzielanie pomocy innym stowarzyszeniom, których celem jest popieranie języka polskiego, kultury i tradycji
zgodnie z przepisami prawnymi,
- popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim.
Cele te stowarzyszenie realizuje wyłącznie i bezpośrednio zgodnie z myślą trzeciego rozdziału porządku
właściwego dotyczące podatku ( „Cele uprzywilejowania przy obliczeniach podatkowych”, § 51ff. porządku
przy obliczeniach podatkowych).
Stowarzyszenie działa bezinteresownie i nie chodzi mu w pierwszym rzędzie o realizowanie własnych celów
gospodarczych
Środki Stowarzyszenia mogą być jedynie używane dla celów przepisanych w statucie.
Żadna osoba nie może poprzez wydatki, które pozostają obce dla celów Stowarzyszenia, albo poprzez
niewłaściwe zastosowanie wynagrodzeń być uprzywilejowana.

3. Członkostwo
Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne pełnoletnie i prawne, które pragną urzeczywistniać
zadanie Stowarzyszenia. Młodzież poniżej lat 18 potrzebuje zgody rodziców. Prawo głosu mają dopiero
członkowie pełnoletni.
W pisemnym wniosku o przyjęciu decyduje Zarząd. Przy odrzuceniu wniosku o przyjęciu zarząd nie jest
zobowiązany podać przyczyny. Przy przyjęciu wniosku i wpisie na członka obowiązuje respektowanie prawnego
przeznaczenia i przestrzeganie zasad obowiązujących zgodnie ze statutem.
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4. Zakończenie członkostwa
Członkostwo kończy się ze śmiercią członka, poprzez dobrowolną rezygnację z członkostwa, skreślenie z listy
członków Stowarzyszenia lub poprzez utratę prawnej zdolności do działań prawnych.
Dobrowolna rezygnacja nastepuje poprzez pisemnie oświadczenie wobec osoby uprawnionej będącej członkiem
Zarządu. Zakończenie członkostwa jest tylko możliwe z końcem roku kalendarzowego przy zachowaniu
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia członkostwa.
Członek może być, poprzez decyzję zebrania członków, które stanowi większość członków ( głosami ¾
oddanych ważnych głosów), wykluczony ze Stowarzyszenia, kiedy w znacznej mierze dopuścił się uchybienia
przeciw interesom Stowarzyszenia lub dokonał wykroczenia w stosunku do obowiązujących przepisów.

5. Składki członkowskie
Członkowie są obowiązani do płacenia składek. Wysokość składki ustala rozszerzone zebranie Zarządu
większością głosów do darowania składek. Członkowie honorowi są od płacenia składek zwolnieni.

6. Organy Stowarzyszenia
Organami Stowarzyszenia są Zarząd oraz Zgromadzenie członków.

7. Zarząd
Zarząd w myśl § 26 składa się z pierwszego i drugiego przewodniczącego, skarbnika, sekretarza i 2 dwóch
członków.
Pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia jest aktualnie urzędujący Proboszcz przy Polskiej Misji
Katolickiej w Ludwigsburgu.
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez pierwszego przewodniczącego lub drugiego przewodniczącego.
Przewodniczący, każdy z osobna, może reprezentować zarząd stowarzyszenia.

8. Zadanie i kompetencje Zarządu
Zarząd jest we wszystkich sprawach i interesach dotyczących Stowarzyszenia kompetentny, o ile nie podlegają
zgodnie ze statutem innemu organowi.
Do jego zadań należą w szczególności:
- przygotowanie i powoływanie zebrania członków oraz ustalenie porządku dziennego
- powołanie walnego zgromadzenia
- realizacja uchwał podjętych przez członków zgromadzenia
- opracowanie budżetu, prowadzenie księgowości, opracowanie rocznego sprawozdania, przedłożenie planu
rocznego
- podjęcie uchwał o przyjęciu na członków oraz ich wykluczenia.

9. Wybór Zarządu
Przewodniczącym zostaje aktualny Proboszcz Polskiej Misji Katolickej w Ludwigsburgu.
Inni członkowie Zarządu są wybierani na okres czterech lat. Zarząd pozostaje w urzędzie do czasu nowych
wyborów.
Członkami Zarządu mogą jedynie zostać członkowie Stowarzyszenia.
Z zakończeniem członkostwa w Stowarzyszeniu kończy się też funkcja w Zarządzie.

10. Posiedzenia Zarządu
Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które są zwoływane przez pierwszego lub drugiego
przewodniczącego.
Przedłożenie porządku dziennego nie jest konieczne.
Zarząd ma prawo podjąć uchwałę, o ile przynamniej 2-ch członków Zarządu jest obecnych na zebraniu.
Zarząd podejmuje uchwałę większością głosów. Przy równych głosach decyduje głos pierwszego
przewodniczącego. Podczas jego nieobecności liczy się głos drugiego przewodniczącego.
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11. Zebranie członkowskie
W zebraniu członkowskim każdy członek ma prawo głosu – również członek honorowy.
Przeniesienie prawa do głosowania na innych członków jest niedopuszczalne.
Zebranie członkowskie jest kompetentne w następujacych sprawach:
1.
2.
3.
4.

wybór, odwołanie u udzielenie absolutorium
podjęcie uchwały o dokonaniu zmian dotyczących ustaleń statutowych o rozwiązaniu Stowarzyszenia
mianowanie szczególnie zasłużonych członków na członków honorowych.
dalsze zadania, które wynikają ze statutu albo z prawa

Przynajmniej raz w roku, w miarę możliwości w 1-kwartale ma być zwołane zwyczajne zebranie
członkowskie. Powołuje je Zarząd na 2 tygodnie przed terminem z podaniem porządku dziennego poprzez
zaproszenie pisemne.
Porządek dzienny winien być uzupełniony, o ile jeden z członków najpóźniej na tydzień przed podanym
terminem zebrania, na pismie takowego się domaga. Uzupełnienie ma być dokonane na początku zebrania i
podane do wiadomości.
Nadzwyczajne zebrania członkowskie są zwoływane na wniosek członków, o ile 1/3 członków
Stowarzyszenia domaga się zwołania zebrania na pismie z podaniem przyczyn. Zebranie członkowskie jest
prawomocne, o ile zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami i co najmniej połowa członków
jest obecna. Jeżeli mniej niż połowa członków jest obecna, zebranie członkowskie moze być ponownie w
najbliższym czasie zwołane; jest ono bez względu na liczbę obecnych członków zdolne do podjęcia uchwał
i statutowo prawomocne.
Uchwały zebrania są podjęte zwyczajną więkoszością głosów, dokonywanie zmian statutowych
wymaga ¾ głosów obecnych członków. W tym przypadku chodzi o oddanie ważnych głosów.

12. Protokołowanie
Z przebiegu zebrania winien być sporządzony protokół, który podpisuje prowadzący zebranie i protokolant.

13. Komisja rewizyjna
Dwaj kontrolerzy wybrani na zebraniu członkowskim na okres 2 lat sprawdzają stan kasy oraz
prawidłowość rozliczeń. Sprawdzenie stanu kasy nie obejmuje celowości wydatków ustalonych przez
Zarząd. Kontrola kasowa winna być dokonywana co najmniej raz w roku. O jej winniku winno być
powiadomione roczne zgromadzenie. Członkowie Komisji rewizyjniej (kontrolerzy) nie mogą być
członkami Zarządu.

14. Rozwiązanie Stowarzyszenia
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą zebrania członków 2/3 głosów uprawnionych
członków z prawem głosu.

Ludwigsburg 12.03.1995

