List do szkół i świetlic Przymierza Rodzin
Szanowni Państwo!
Z radością informuję, że 6 kwietnia Walne Zebranie członków Przymierza Rodzin podjęło uchwałę o
zmianie Statutu Stowarzyszenia w części dotyczącej członkostwa.
Dzięki tej zmianie będą Państwo mogli zostać członkami Przymierza Rodzin i działać na rzecz całej
społeczności Przymierza.
To ważny krok dla naszej organizacji, ponieważ Wlane Zebranie zauważyło, że nadszedł czas na
umożliwienie zaangażowania rodzicom, nauczycielom, wychowawcom ze szkół i świetlic
środowiskowych Przymierza Rodzin i innych jednostek prowadzonych przez Stowarzyszenie.
Pragnę przedstawić Państwu w punktach, w jaki sposób można zostać członkiem naszego
Stowarzyszenia.

Nowe zasady przyjmowania w poczet członków Przymierza Rodzin
Dotyczy wszystkich osób, które chcą włączyć się w prace Stowarzyszenia we wszystkich jednostkach
Przymierza Rodzin (TOPRach, Świetlicach, Szkołach) po 6 kwietnia 2019.

Członkowie uczestnicy
To pierwszy szczebel członkostwa:
§11
Członkami uczestnikami mogą być
osoby, które ukończyły 16-ty rok życia.
§12
Przyjęcie do grona członków uczestników
następuje uchwałą Prezydium na
podstawie pisemnej deklaracji.
Jest to zmiana wobec wcześniejszego Statutu – członkowie są przyjmowani przez Prezydium
(niezależnie od jednostki, z której pochodzą: TOPR, Świetlica, Szkoła). Członek będzie w deklaracji
wskazywał, w jakiej jednostce chce działać. Będzie prowadzony jeden rejestr członków.
Z tym rodzajem członkostwa nie jest związana składka członkowska.

Członkowie rzeczywiści
a) Jak zostać członkiem rzeczywistym, który może brać udział w Walnym Zebraniu, czyli mieć
czynne i bierne prawo wyborcze?
§15
Członkiem rzeczywistym może zostać osoba, która:
1) ukończyła 18 rok życia,
2) co najmniej przez dwa lata była członkiem uczestnikiem; w szczególnych przypadkach
uchwałą Zarządu Przymierza okres ten może ulec skróceniu, minimalny okres to pół roku,
3) wypełnia obowiązki określone w Statucie,

4) złożyła do Zarządu wniosek na piśmie o przyjęcie w poczet członków rzeczywistych.

§16
Przyjęcie do grona członków rzeczywistych następuje uchwałą Zarządu, podjętą zwykłą
większością głosów:
1) po spełnieniu warunków, o których mowa w §15
2) oraz po rekomendacji jednego z Zespołów Zarządu, właściwego ze względu na
dotychczasowe zaangażowanie członka uczestnika.
Wyjaśnienia wymaga punkt 2 par. 16 – jeżeli, ktoś aktywny jest w TOPRze – to rekomendacje
otrzymuje od członka Zespołu ds. TOPRów i analogicznie dotyczy to szkół (Zespół ds. Szkół) i świetlic
(Zespół ds. Świetlic). Jeżeli członek będzie współpracował z innym Zespołem Zarządu, to oczywiście
także będzie mógł otrzymać rekomendację (w tej kadencji istnieją Zespół ds. finansów i Zespół ds.
Strategii i Promocji).
Jeżeli ktoś nie zostanie przyjęty w poczet członków (albo nie dostanie rekomendacji, co także
skutkuje nieprzyjęciem) może się odwołać do najbliższego Walnego Zebrania.
§23
1. Od uchwały Zarządu, wymienionej § 16, odmawiającej przyjęcia w poczet członków
rzeczywistych, oraz od uchwały wskazanej w § 22 ust. 3 pkt 1), przysługuje odwołanie do
najbliższego Walnego Zebrania, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały na piśmie.
b) Obowiązki członków:
§20
1. Członkowie rzeczywiści i uczestnicy mają obowiązek:
a) realizowania celów Przymierza,
b) aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień
statutu, regulaminów i uchwał władz Przymierza,

2.Członkowie rzeczywiści mają obowiązek wpłacania składek członkowskich w trybie określonym
oddzielnym regulaminem.
Ostatnie Walne Zebranie podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 6 z dnia 6 kwietnia 2019 r.:

Obradujące w dniu 6 kwietnia 2019 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe
Stowarzyszenia Przymierze Rodzin postanawia, począwszy od roku 2020, ustalić dla
członków rzeczywistych składkę roczną w kwocie 20 zł, płatną z góry za każdy rok w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia.

c) Kiedy ustaje członkostwo? Zgodnie z przyjętym Statutem:
§22
1. Członkostwo w Przymierzu ustaje w wyniku dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na
piśmie Prezydium lub w przypadku śmierci.

2. Członkostwo w Przymierzu ustaje również w wyniku uchwały Prezydium w przypadku
nieuzasadnionego braku udziału w życiu Przymierza w okresie dłuższym niż 3 lata.
3. Członkostwo w Przymierzu ustaje w wyniku uchwały Zarządu w przypadku:
1) realizacji przez członka Przymierza
działań jawnie sprzecznych z celami
Przymierza,
2) niepłacenia składek przez ponad
rok, pomimo pisemnego upomnienia

(dotyczy tylko członków rzeczywistych)

§23
1. Od uchwały Prezydium, o której mowa w § 22 ust. 2, członek Przymierza ma prawo
odwołać się do Zarządu Przymierza w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały na
piśmie,
Mam nadzieję, że ten list wyjaśnia wszystkie nowości statutowe.
W załączeniu otrzymują Państwo nowy Statut oraz deklarację członkowską.
W razie wątpliwości proszę do mnie pisać lub dzwonić.
Z wyrazami szacunku
Marta Bejnarowicz
Sekretarz Stowarzyszenia

