Gorlice, 9 marca 2019

STATUT STOWARZYSZENIA „RUSKA BURSA” W GORLICACH
I.
Art. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach. Przysługuje mu prawo
używania pieczęci z napisem: „Ruska Bursa” w Gorlicach, po rusińsko-łemkowsku: Стоваришыня
„Руска Бурса” в Ґорлицях.
Art. 2 W prowadzeniu agend oraz urzędowaniu wewnętrznym Stowarzyszenie posługuje się
językiem rusińsko-łemkowskim.
II.
Art. 3 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gorlice, a terenem działalności cała Polska oraz inne
obszary za granicą zamieszkiwane przez Łemków/Rusinów.
III. Cele i środki Stowarzyszenia
Art. 4 Celem Stowarzyszenia jest utrzymanie w Gorlicach bursy dla młodzieży łemkowskiej,
uczęszczającej bądź to do państwowych, bądź to do prywatnych szkół, a to przez:
a) Udzielanie mieszkania, wyżywienia i opieki w czasie nauki,
b) Zapewnienie jej wychowania moralno-religijnego i społeczno-państwowego,
c) Pielęgnowanie właściwości narodowych rusińsko-łemkowskich.
W miarę możności i potrzeby Stowarzyszenie może otwierać swoje bursy i w innych
miejscowościach, jako filie będące pod zarządem Stowarzyszenia.
Art. 5 Stowarzyszenie może udzielać pomocy materialnej i naukowej uczącej się młodzieży
narodowości rusińskiej, także poza bursą się znajdującej bez względu na jej siedzibę i rodzaj
studiów, a to przez:
a) Przyznawanie zasiłków i stypendiów,
b) Pomoc w nauce.
Art. 6 Stowarzyszenie podtrzymuje i rozwija wszelkie przejawy etnicznej tożsamości łemkowskiej.
Za szczególnie ważne uznaje nauczanie, używanie i rozwijanie języka rusińsko-łemkowskiego
głównie poprzez rozwijanie działalności wydawniczej, oświatowej, naukowej oraz informacyjnopopularyzatorskiej w obszarze łemkoznawstwa.
Art. 7 Formami działalności stowarzyszenia są w szczególności: prowadzenie ośrodka kultury
łemkowskiej, wydawnictwa, biblioteki, archiwum oraz izby muzealnej.
Art. 8 Stowarzyszenie prowadzi rozgłośnię radiową Ruskiej Bursy „Lem.fm”, która nadaje audycje
w języku rusińsko-łemkowskim.
Art. 9 W końcu celem Stowarzyszenia jest szerzenie oświaty pozaszkolnej, a to przez prowadzenie
kursów języka łemkowskiego, urządzanie odczytów, koncertów, przedstawień, festynów itp.

IV. Fundusze Stowarzyszenia
Art. 10 Fundusz statutowy Stowarzyszenia stanowi źródło finansowania majątku trwałego i
obrotowego Stowarzyszenia.
Art. 11 Fundusz statutowy aktualizowany jest po zakończeniu roku obrotowego o nadwyżkę lub
niedobór dochodów nad wydatkami Stowarzyszenia w roku obrotowym.
1) Dochody Stowarzyszenia składają się z:
a) Przychodów finansowych
b) Składek członków Stowarzyszenia,
c) Subwencji i dobrowolnych datków ofiarowanych w gotówce lub naturze,
w legatach lub zapisach,
d) Dochodów z urządzanych na rzecz Stowarzyszenia imprez kulturalnych,
zabaw, reklam, aukcji itp.
e) Czynszów i dochodów z nieruchomości Stowarzyszenia i innych dochodów z tytułu
prawa własności,
f) Innych dochodów z działalności Stowarzyszenia
2) Wydatki Stowarzyszenia składają się z:
a) Wydatków związanych z realizacją celów określonych w art. 4, 5, 6,7, 8 i
9 statutu,
b) Wydatków organizacyjno-technicznych i finansowych dotyczących Zarządu i
całości Stowarzyszenia.
V. Rok administracyjny i czas działalności
Art. 12. Rok administracyjny trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
Art. 13 Czas istnienia Stowarzyszenia jest nieograniczony.
VI. Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 14 Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, którą Walne
Zgromadzenie przyjmie w poczet członków Stowarzyszenia.
Art. 15 Członkami stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatele
innych państw.
Art. 16 Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
Art. 17 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych,
b) Członków honorowych,

c) Członków wspierających.
Art. 18 Członków zwyczajnych przyjmuje Walne Zgromadzenie spośród osób realizujących cele
statutowe Stowarzyszenia.
Art. 19 Członków honorowych mianuje Walne Zgromadzenie dożywotnio, na wniosek Zarządu, za
szczególniejsze zasługi dla dobra Stowarzyszenia.
Art. 20 Członków wspierających może mianować Walne zgromadzenie na wniosek Zarządu z grona
tych osób, które wpłacą na cele Stowarzyszenia jednorazowo kwotę nie mniejszą niż kwota
ustalona przez Walne Zgromadzenie.
Art. 21 Członkowie honorowi i wspierający mają prawo:
a) Wglądu w księgi i akta działalności Stowarzyszenia,
b) Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.
Art. 22 Członkowie zwyczajni, oprócz praw zawartych w art. 20 pkt. a i b, mają prawo do czynnego
i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia oraz stawiania wniosków i głosowania na Walnych
Zgromadzeniach, o ile nie zalegają z roczną składką członkowską.
Art. 23 Każdy członek zwyczajny obowiązany jest popierać statutowe cele Stowarzyszenia, jednać
nowych członków oraz opłacać składkę roczną przez Walne Zgromadzenie uchwaloną. Członek
Stowarzyszenia działający na szkodę Stowarzyszenia może być uchwałą Walnego Zgromadzenia
większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu wykluczony ze Stowarzyszenia.
Art. 24 Członek wspierający i zwyczajny traci godność członka przez dobrowolne wystąpienie.
VII. Władze Stowarzyszenia
Art. 25 Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja kontrolna,
d) Prefekt bursy.
A) Walne Zgromadzenie
Art. 26 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwołuje Zarząd raz do roku, najpóźniej do końca marca
danego roku, dokonując pisemnego zawiadomienia każdego członka Stowarzyszenia drogą
pocztowa lub poprzez pocztę internetową, co najmniej czternaście dni przed terminem odbycia
Walnego Zgromadzenia oraz przez wywieszenie ogłoszenia w lokalu bursy.
Art. 27 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obowiązany jest Zarząd zwołać w ten sam sposób w
razie uznania przez siebie potrzeby oraz na pisemne umotywowane żądanie przynajmniej 1/3
członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W tym ostatnim wypadku Walne Zgromadzenie musi być
zwołane w ciągu dni 30-tu.
Art. 28 Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy przewodniczący lub jego zastępca, a w razie ich
nieobecności lub na żądanie Walnego Zgromadzenia, jeden z członków wybrany przez Walne

Zgromadzenie. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant przez Walne Zgromadzenie do
spisu protokołu spośród członków powołany.
Art. 29 Do Walnego Zgromadzenia należy:
1) Wybór przewodniczącego i pięciu członków Zarządu,
2) Wybór trzech członków komisji kontrolnej,
3) Załatwianie sprawozdań Zarządu i komisji kontrolnej oraz zamknięć rachunkowych za
każdy rok administracyjny i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) Dysponowanie nieruchomościami i inwestycjami rozpoczętymi w nieruchomościach, a w
zakresie nieodpłatnego przekazania – dysponowanie całością majątku Stowarzyszenia z
uwzględnieniem art. 37 punkt b,
5) Mianowanie członków honorowych i wspierających,
6) Załatwianie wniosków Zarządu i poszczególnych członków,
7) Rozstrzygania odwołań członków od uchwał Zarządu,
8) Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia,
9) Udzielanie zleceń i wskazówek Zarządowi w przedmiocie działalności
Stowarzyszenia,
10) Załatwianie wszystkich spraw Stowarzyszenia, do których statut nie
upoważnił innych organów,
11) Ustalanie wysokości składek członkowskich,
12) Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
Art. 30 Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzeba obecności przynajmniej 1/3 części
członków zwyczajnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący. Jeżeli na Walne Zgromadzenie w
oznaczonej godzinie nie zebrał się wymagany do uchwał komplet, wtenczas po upływie godziny
może się odbyć Walne Zgromadzenie następne, co w ogłoszeniu zaznaczyć należy, którego uchwały
zapadają bez względu na ilość obecnych, z wyjątkiem uchwał w przedmiocie zmiany statutu i
rozwiązania Stowarzyszenia.
Art. 31 Jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być zmiana statutu lub rozwiązanie
Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie winno być zwołane przez Zarząd pisemnymi zaproszeniami
z zaznaczeniem o zamierzonej zmianie statutu, wysłanymi do członków Stowarzyszenia
przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz ogłoszeniem na stronach
internetowych Stowarzyszenia Ruska Bursa. Do ważności uchwał w sprawie zmiany statutu
Stowarzyszenia potrzebna jest obecność 2/3 członków zwyczajnych i większość 3/4 głosów
członków zwyczajnych obecnych oraz w każdym przypadku uchwał – nie mniej jednak niż obecność
11 członków zwyczajnych.
Art. 32 Zmiana Statutu Stowarzyszenia może dojść do skutku jedynie na wniosek Zarządu lub też
na wniosek przynajmniej 15 członków Stowarzyszenia, zgłoszony nie później jak na 20 dni przed
Walnym Zgromadzeniem do Zarządu.

Art. 33 Zarząd składa się z przewodniczącego i 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
na przeciąg jednego roku.

B) Zarząd
Art. 34 Nowowybrany Zarząd obowiązany jest w ciągu 14 dni ukonstytuować się, wybierając
spośród siebie zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
Art. 35 Przewodniczący Zarządu względnie jego zastępca zwołuje posiedzenia Zarządu w miarę
potrzeby, najmniej jednak raz na kwartał oraz przewodniczy obradom.
Art. 36 Do zakresu działania Zarządu należy:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia w całej ich rozciągłości,
b) Administrowanie majątkiem i bursą, w tym dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia, z
wyłączeniem nieruchomości i inwestycji rozpoczętych w nieruchomościach, mające na celu
dobro Stowarzyszenia, a w zakresie nieodpłatnego przekazania – dysponowanie majątkiem
Stowarzyszenia o łącznej wartości rynkowej do limitu uchwalonego przez Walne
Zgromadzenie,
c) Wybór prefekta bursy,
d) Pomoc członkom w zwoływaniu Sądu polubownego w razie sporów,
e) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności i kasowych,
f) Stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu,
g) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych.
Zobowiązania Stowarzyszenia z zakresu zwykłej administracji majątkiem i interesami
Stowarzyszenia zaciąga Zarząd Stowarzyszenia, a wszelkie inne zobowiązania zaciągać może na
podstawie specjalnej uchwały Walnego Zgromadzenia do tego Zarząd upoważniającej.
Art. 37 Do prawomocności uchwały Zarządu potrzeba obecności przewodniczącego lub jego
zastępcy i co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W
razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
Art. 38 Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz przewodniczący lub jego zastępca. Pisma
wychodzące od Stowarzyszenia podpisuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego
zastępca i sekretarz pod pieczęcią Stowarzyszenia.
Art. 39 Od uchwał Zarządu można odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
Art. 40 Najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Zarząd obowiązany
jest wręczyć administracyjne i kasowe sprawozdanie za ubiegły rok komisji kontrolnej do zbadania.
C) Komisja kontrolna
Art. 41 Komisja kontrolna, składająca się z trzech członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie,
ma prawo i obowiązek nadzoru nad działalnością Zarządu. Nadto bada przedłożone przez Zarząd
roczne sprawozdanie z działalności i rozliczeń finansowych, przedstawia na Walnym

Zgromadzeniu swoje spostrzeżenia i zgłasza odpowiednie wnioski. Członkowie komisji kontrolnej
mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
D) Prefekt bursy
Art. 42 Prefekta bursy, którego powołuje Zarząd sprawuje z ramienia Zarządu bezpośredni nadzór
nad bursą na podstawie uchwalonego przez Zarząd regulaminu.
VIII. Spory
Art. 43 Spory wynikłe między członkami Stowarzyszenia rozstrzyga Sąd polubowny, w skład,
którego wchodzą dwóch członków Stowarzyszenia, mianowanych po jednym przez każdą ze stron
oraz super-arbiter przez sędziów tych obrany.
IX. Rozwiązanie Stowarzyszenia
Art. 44 W razie dobrowolnego rozwiązania Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego
Statutu, Walne Zgromadzenie przekaże majątek Stowarzyszenia organizacji, mającej te same cele,
co niniejsze Stowarzyszenie i stojącej na gruncie ideologii rusińskiej, a nie ukraińskiej.

