Statut
§1
Nazwa, siedziba, teren działania, rok gospodarczy
1.
2.
3.

Stowarzyszenie nosi nazwę “Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.“.
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Neustadt an der Weinstraße.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar obowiązywania Ustawy zasadniczej.

4.

Rokiem gospodarczym jest rok kalendarzowy.
§2
Cele Stowarzyszenia

1.

§5
Opłata członkowska (wpisowe) i składka członkowska
1.

Zarząd uchwala za zgodą Rady Nadzorczej regulamin składek członkowskich, który
określa wysokość składek członkowskich oraz wpisowego. W przypadku zmiany
podatku VAT Zarząd ma prawo do zmiany składki członkowskiej oraz wpisowego
w odpowiednim wymiarze. Nie pobiera się żadnej dodatkowej opłaty za pomoc w
sprawach podatkowych poza składką członkowską. Regulamin składek może jednak
określać zwrot wydatków w postępowaniu przed sądem finansowym

2.

Składka członkowska jest płatna w przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia
natychmiast wraz z jednorazowym wpisowym, w pozostałych przypadkach z dniem
2 stycznia każdego roku za bieżący rok kalendarzowy. Jeśli płatność nie zostanie
dokonana do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, wówczas członek
znajduje się w zwłoce, ponowne pisemne upomnienie nie jest wymagane.

3.

O zmianie regulaminu składek członkowskich należy zawiadomić
członków najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, którego
dotyczy zmieniony regulamin.

4.

W uzasadnionych wyjątkowych przypadkach Zarząd jest uprawniony do pomniejszenia lub zwolnienia z wpisowego oraz ze składki członkowskiej.

Stowarzyszenie jest organizacją samopomocową pracobiorców. Oferuje swoim
członkom pomoc w zakresie podatków w ramach uprawnienia zgodnie z § 4 nr 11
StBerG (Steuerberatungsgesetz – niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym).

2.

Stowarzyszenie musi utrzymywać przynajmniej jeden punkt doradczy w obrębie
skarbowym, w którym ma swoją siedzibę. Utrzymywanie punktów doradczych jest
dopuszczalne w zamiejscowych okręgach skarbowych.
Pomoc może być świadczona wyłącznie przez osoby przynależące do punktu
doradczego.
Na stanowiska kierowników punktów doradczych mogą być powoływane wyłącznie
osoby, które spełniają ustawowe wymagania określone obecnie w § 23 StBerG.
Pomoc udzielana jest w sposób fachowy, dokładny i z zachowaniem tajemnicy oraz
bez niedozwolonej reklamy. W połączeniu z udzielaniem pomocy w ramach
ustawowych uprawnień doradczych zabronione jest wykonywanie innej działalności
gospodarczej.

3.

Wszystkie osoby, które wspomagają Stowarzyszenie przy świadczeniu pomocy
w sprawach podatkowych zobowiązane są do wypełniania wymienionych powyżej
obowiązków.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej ukierunkowanej na zysk.

§6
Obowiązki członków, akta członków, przedawnienie
1.

2.

§3
Uzyskanie członkostwa, prawa członków
1.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna mająca swoje
miejsce zamieszkania lub tymczasowego pobytu na terenie działania
Stowarzyszenia lub jest uprawniona albo zobowiązana do złożenia deklaracji
podatkowej w Niemczech. Osoby mające dochody pochodzące z pracy
wykonywanej samodzielnie mogą zostać członkami Stowarzyszenia, gdy ich
członkostwo służy celom Stowarzyszenia.

2.

Oświadczenie o przystąpieniu następuje pisemnie lub poprzez elektroniczne
oświadczenie woli.
Elektroniczne oświadczenie woli jest wystarczające by
przystąpić do Stowarzyszenia, jeśli Członek poda swój adres elektroniczny, a
członkostwo zostanie elektronicznie potwierdzone rzez Stowarzyszenie.

3.

4.

5.

Jeśli Członek Stowarzyszenia po zakończeniu członkostwa ponownie korzysta z
pomocy Stowarzyszenia w danym roku kalendarzowym, wówczas członkostwo
zostaje wznowione tylko przy dodatkowym pisemnym lub elektronicznym
oświadczeniu.
Członkostwo można uzyskać również na czas wsteczny ze skutkiem wstecznym
Członkowie mogą korzystać z pomocy bezpłatnie w zakresie zgodnym z celami
Stowarzyszenia w sprawach podatku od wynagrodzenia i dochodowego za okres
podatkowy poprzedzający płatność składki członkowskiej. Członkowie mają prawo
do doradztwa w sprawach podatkowych zgodnie z § 4 nr 11 StBerG we wszystkich
sprawach podatkowych odnoszących się do roku przystąpienia, kolejnych lat
kalendarzowych oraz roku kalendarzowego poprzedzającego przystąpienie.
Członkowie wraz z przystąpieniem do Stowarzyszenia oraz podaniem adresu e-mail
wyrażają zgodę na otrzymywanie powiadomień służących celom statutowym na
drodze elektronicznej (pocztą elektroniczną).
Jeśli członkowie będą mieli zamiar dochodzić roszczeń o odszkodowanie wobec
Stowarzyszenia, to konieczne jest najpierw złożenie do Zarządu Stowarzyszenia
pisemnego zawiadomienia z wyłożonym stanem rzeczy i wynikającą z niego szkodą.
Skarga przed Sądem Powszechnym jest dopuszczalna, jeśli Stowarzyszenie nie
zareaguje na pisemne zawiadomienie w ciągu sześciu tygodni lub jeśli odmówi
uregulowania szkody.

3.
4.

2.

3.

4.

5.

6.

Utrata członkostwa następuje na skutek śmierci członka, poprzez wystąpienie,
skreślenie z listy członków lub wykluczenie ze Stowarzyszenia.
Wystąpienie ze Stowarzyszenia możliwe jest tylko na koniec roku kalendarzowego,
następuje poprzez pisemne oświadczenie skierowane do Zarządu Stowarzyszenia,
które musi wpłynąć najpóźniej do dnia 30 września.
Jeśli zmiany w regulaminie składek członkowskich spowodują średni wzrost składek
o więcej niż 15 %, wówczas członkom przysługuje prawo wystąpienia ze
Stowarzyszenia z końcem roku kalendarzowego, niezależnie od terminu
wystąpienia, o którym mowa w § 4 ust. 2. Wystąpienie to ma zawierać uzasadnienie
i zostać doręczone do Zarządu w terminie zawitym w ciągu miesiąca od
powiadomienia o podwyższeniu składek.
Członka można skreślić uchwałą Zarządu z listy członków, jeśli mimo upomnienia
zalega on powyżej trzech miesięcy z płatnością składki i upłynął miesiąc od czasu
wysłania do niego upomnienia. O skreśleniu należy zawiadomić członka, nietknięte
pozostaje roszczenie Stowarzyszenia co do płatności składki członkowskiej.
Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
jeśli w sposób rażący naruszył interesy Stowarzyszenia. Prawo roszczenia
Stowarzyszenia co do płatności składki członkowskiej pozostaje nietknięte.
Członkowi, który ma zostać skreślony z listy członków lub wykluczony ze
Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Rady Nadzorczej. Odwołanie musi
zostać złożone w terminie miesiąca od otrzymania uchwały. Zarząd ma obowiązek
poinformowania członka zagrożonego skreśleniem lub wykluczeniem o jego prawie
do odwołania. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.
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Roszczenia członków dotyczące odszkodowań w sprawach pomocy udzielanej przez
Stowarzyszenie w ramach doradztwa podatkowego przedawniają się w ciągu trzech
lat od momentu powstania roszczenia. Roszczenie powstaje wraz z uzyskaniem
trwałości przez odpowiednią uchwałę podatkową.
§7
Organy Stowarzyszenia

1.

2.

3.

1.

§4
Utrata członkostwa
1.

Członkowie mają obowiązek do współdziałania w swoich własnych sprawach
podatkowych przy wypełnianiu celów Stowarzyszenia, są oni w szczególności
zobowiązani do uporządkowania i przygotowania swoich dokumentów podatkowych,
są zobowiązani odpowiednio wcześnie umówić termin porady podatkowej oraz
załatwić bezzwłocznie wszelkie wymagane kwestie. Członkowie są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić Stowarzyszenie o zmianie miejsca zamieszkania oraz
pisemnie podać nowy adres.
Akta członka dotyczące udzielonej mu pomocy w zakresie doradztwa podatkowego w
ramach uprawnień zgodnie z § 4 nr 11 StBerG przechowywane są przez okres 10 lat
po zakończeniu czynności w sprawie podatkowej członka w miejscowym punkcie
doradczym lub na żądanie Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia. Obowiązek
przechowywania akt członka wygasa już przed upływem okresu 10 lat, jeśli
Stowarzyszenie wezwało członka do odebrania swoich akt, a członek w ciągu
6 miesięcy po otrzymaniu tego wezwania nie wypełnił go. Dopóki Stowarzyszenie nie
jest zobowiązane do wydania akt, członek może żądać odpisów części akt za
zwrotem kosztów.
Stowarzyszenie jest uprawnione zgodnie ze swoimi celami do przechowywania
danych swoich członków w formie elektronicznej.

2.

3

Organami Stowarzyszenia są
a) Zarząd
b) Rada Nadzorcza
c) Zgromadzenie Przedstawicieli Członków
Nie jest możliwe członkostwo w więcej niż jednym organie Stowarzyszenia,
z wyjątkiem osób będących członkami ze względu na swoją funkcję. Członkowie tych
organów nie mają prawa przynależności do innych tego typu stowarzyszeń, ani też
działać na ich rzecz, niezależnie od funkcji.
Członkowie organów Stowarzyszenia mają szczególną, wybitną i odpowiedzialną
pozycję. Jeżeli członek organów Stowarzyszenia zachowuje się w sposób, który
naraża w znacznym stopniu dobre imię Stowarzyszenia, wówczas może on zostać
pozbawiony danej funkcji.
§8
Zarząd
Zarząd Stowarzyszenia składa się z maksymalnie czterech członków, z których
każdy ma prawo samodzielnego reprezentowania Stowarzyszenia, z przewodniczącego oraz maksymalnie trzech jego zastępców. Jest on wybierany przez Zgromadzenie Przedstawicieli Członków na wniosek Rady Nadzorczej na okres pełnych
ośmiu lat kalendarzowych. W przypadku członów wybranych w wyborach uzupełniających mandat kończy się wraz z upływem kadencji wcześniej wybranych członków Zarządu. Dopuszcza się ponowny wybór.
Powołanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków może zostać cofnięte tylko
z istotnego powodu przez Zgromadzenia Przedstawicieli Członków na wniosek Rady
Nadzorczej. Ważne powody to poważne naruszenie obowiązków lub niezdolność
należytego wykonywania obowiązków kierowniczych.
W stosunku wewnętrznym Przewodniczący reprezentuje Stowarzyszenie w sprawach sądowych i pozasądowych. W przypadku niemożności funkcję tę pełni
pierwszy Zastępca, przy jego niemożności drugi, a przy niemożności drugiego trzeci.
Zarząd decyduje uchwałą przy zwykłej większości głosów. Jest on zdolny do
podjęcia uchwały, jeśli obecnych jest przynajmniej dwóch jego członków. Wśród nich
musi być obecny Przewodniczący lub jego Zastępca. Przy równym podziale głosów
decydujący jest głos urzędującego Przewodniczącego.
Zarząd jest odpowiedzialny w szczególności za następujące zadania:
a) fachowe prowadzenie doradztwa w sprawach podatkowych przez kierowników
punktów doradczych i współpracowników,
b) otwieranie punktów doradczych i powoływanie kierowników punktów
doradczych,
c) ustalanie wytycznych dotyczących pracy punktów doradczych,
d) zawieranie i wypowiadanie umów o pracę,
e) powiadamianie właściwej Oberfinanzdirektion o otwarciu lub zamknięciu
punktu doradczego, powołaniu lub odwołaniu kierownika punktu doradczego,
jak też powiadamianie o osobach, z których usług Stowarzyszenie korzysta
przy doradztwie podatkowym,

kompletne i bieżące rejestrowanie wszelkich wpływów i wydatków,
powoływanie biegłych rewidentów w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia
roku gospodarczego. Jako biegli mogą być powoływane wyłącznie osoby
i spółki, które zgodnie z § 3 StBerG posiadają nieograniczone uprawnienia do
doradztwa w sprawach podatkowych.
h) przekazanie raportu kontroli właściwej Oberfinanzdirektion w terminie miesiąca
od jego otrzymania, nie później jednak niż 9 miesięcy po zakończeniu roku
gospodarczego,
i)
pisemne powiadomienie członków o najważniejszych stwierdzeniach raportu
w terminie sześciu miesięcy po otrzymaniu raportu kontroli,
k) przygotowanie i pisemne powoływanie Zgromadzenia Przedstawicieli Członków
w terminie trzech miesięcy od powiadomienia członków o najważniejszych
stwierdzeniach raportu kontroli oraz innych Zgromadzeń Przedstawicieli
zgodnie z § 11 ust. 1 jak też ustanawianie porządku obrad,
l)
przedłożenie Zgromadzeniu Przedstawicieli sprawozdania z działalności
rocznej Stowarzyszenia dotyczące rozwoju i sytuacji Stowarzyszenia w danym
roku gospodarczym
m) zmiana miejsca posiedzenia Stowarzyszenia na inne pozostające na terenie
działania Stowarzyszenia wynikająca z ważnego powodu,
n) rozwiązanie Stowarzyszenia.
Zarząd ma prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za swoją działalność oraz
zwrotu wszelkich nakładów poniesionych w związku z należytym wypełnianiem
powierzonych mu zadań. Szczegóły określa umowa o pracę.
f)
g)

4.

§9
Rada Nadzorcza
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rada Nadzorcza składa się z maksymalnie sześciu osób wybieranych na wniosek
Przewodniczącego Stowarzyszenia spośród Zgromadzenia Przedstawicieli Członków na czas ośmiu lat kalendarzowych począwszy od 1 stycznia roku następującego po wyborach. Dopuszczalny jest ponowny wybór członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza piastuje swój urząd aż do momentu wyboru nowej Rady.
Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz jego Zastępcę,
który w przypadku nieobecności Przewodniczącego kieruje posiedzeniami Rady.
Członek Rady Nadzorczej może zostać z niej odwołany tylko z ważnego powodu
na wniosek Przewodniczącego Zarządu oraz Przedstawicielstwa Członków. Ważne
powody to poważne naruszenie obowiązków lub niezdolność należytego wykonywania swoich obowiązków.
Każdy z członków Rady Nadzorczej lub Zarząd może zażądać zwołania przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie natychmiastowym Rady
Nadzorczej podając powody oraz cel. Radę Nadzorczą zwołuje się raz w roku
kalendarzowym. Zarząd może brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z
głosem doradczym.
Rada Nadzorcza decyduje uchwałą przez zwykłą większość głosów, jest ona
zdolna do podjęcia uchwały, gdy obecnych jest przynajmniej trzech jej członków.
Wśród nich muszą znajdować się Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jego
Zastępca. Przy równej ilości głosów decydujący jest głos urzędującego
Przewodniczącego.
Rada Nadzorcza odpowiedzialna jest za wykonywanie zadań przydzielonych jej
w Statucie, do których należą również
− nadzorowanie należytego wypełniania obowiązków kierowniczych przez
Zarząd,
− przedłożenie raportu Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków na temat sposobu
i zakresu kontroli, jaką sprawowała w ciągu roku nad kierownictwem Zarządu;
w raporcie zajmuje stanowisko odnośnie raportu biegłego rewidenta,
− zawieranie umów o pracę oraz pozostałych pomiędzy Stowarzyszeniem i Zarządem.
Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za
swoją działalność oraz zwrotu wszelkich nakładów poniesionych w związku
z należytym wypełnianiem powierzonych ich w Statucie zadań. Wysokość
wynagrodzenia zatwierdza Zgromadzenie Przedstawicieli Członków na wniosek
Zarządu.

Przedstawiciele Członków Stowarzyszenia będący jego członkami ze względu na
pełnioną funkcję to członkowie-założyciele, byli członkowie Zarządu oraz Rady
Nadzorczej, jak też przedstawiciele członków w roku 1995, którzy od przynajmniej
10 lat należą do Stowarzyszenia, o ile nie ma miejsca przypadek z § 7 ust. 3 Statutu.
8. Prawo głosu nie przysługuje przedstawicielowi członków w przypadku głosowania
nad projektem uchwały dotyczącym go osobiście.
9. Przedstawiciel członków może ustąpić ze Zgromadzenia składając pisemne oświadczenie o ustąpieniu skierowane do Zarządu, lub zostać z ważnego powodu (obiektywne poważne naruszenie obowiązków lub niezdolność do należytego wypełniania
powierzonego mu zadania) usunięty uchwałą Zgromadzenia Przedstawicieli na
wniosek Rady Nadzorczej lub automatycznie w przypadkach z § 7 ust. 2 Statutu.
10. W momencie ustania istniejącego stosunku członkowskiego lub umownego ze
Stowarzyszeniem wybranego przedstawiciela członków tego samego dnia ustaje
również jego funkcja jako przedstawiciela członków, chyba że zostanie on w terminie
14 dni po zakończeniu stosunku umownego członkiem Stowarzyszenia. Przedstawiciel, którego to dotyczy zostanie przez Stowarzyszenie poinformowany o tym
fakcie pisemnie. Regulacja ta nie dotyczy przedstawicieli członków Stowarzyszenia
będących jego członkami ze względu na pełnioną funkcję.
11. Jeśli wybrani przedstawiciele przestaną przedwcześnie być członkami Zgromadzenia z powodu swojej śmierci lub zgodnie z postanowieniem z ust. 10,
wówczas Zarząd uzupełnia listę członków Zgromadzenia kandydatami z listy wyborczej z ostatnich wyborów w kolejności otrzymanych przez nich głosów. Jeśli lista nie
jest wystarczająca Zarząd jest zobowiązany do uzupełnienia przedstawicieli
członków.
7.

§ 11
Zgromadzenie Przedstawicieli Członków
1.

2.

3.

4.

§ 10
Wybory przedstawicieli członków
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Przedstawiciele członków reprezentują interesy członków w Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków. Na przedstawicieli członków mogą zostać zaproponowani oraz
wybrani wyłącznie członkowie. Ponadto zaproponowane i wybrane mogą zostać
osoby fizyczne, które pozostają jako kierownicy punktów doradczych w stosunku
umownym ze Stowarzyszeniem i są zgłoszeni we właściwym urzędzie kontrolnym.
Przedstawiciele członków nie mogą być zastępowani przez osoby trzecie.
Każdych 6.000 członków reprezentowanych jest przez jednego przedstawiciela,
przy czym liczba wybranych przedstawicieli nie może przekroczyć 99. Do Przedstawicielstwa Członków należą przedstawiciele będący członkami Stowarzyszenia
ze względu na pełnioną funkcję oraz przedstawiciele członków wybierani na
5 pełnych lat kalendarzowych.
W celu ustalenia liczby przedstawicieli miarodajna jest liczba członków na dzień
31.12 roku poprzedzającego wybory.
Z każdego kraju związkowego wybiera się przynajmniej jednego przedstawiciela,
przy czym kraje-miasta przyporządkowuje się do krajów związkowych. W ten
sposób Berlin i Brandenburgia, Hamburg i Szlezwik-Holsztyn oraz Brema i Północna Nadrenia-Westfalia traktowane są każdorazowo jako jeden kraj związkowy.
Wybór odbywa się w ten sposób, że wszyscy członkowie otrzymują pismo w trzecim
lub czwartym kwartale roku poprzedzającego wybory z prośbą o przysłanie propozycji kandydatów na przedstawicieli. Propozycje wyborcze muszą zostać wysłane
do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie
i nie dłuższym niż trzy tygodnie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu członka
oraz zawierać jego podpis. Jeśli propozycje wyborcze, które wpłyną w ten sposób
nie są wystarczające w celu ustalenia odpowiedniej liczby kandydatów, wówczas
Zarząd jest zobowiązany do odpowiedniego uzupełnienia listy kandydatów
Spośród list z kandydatami, które nadeszły w przepisowy oraz terminowy sposób
zestawiana jest karta do głosowania z listą kandydatów w liczbie 1,3-krotnej liczby
przedstawicieli, których należy wybrać w kolejności uwzględniającej poparcie wyrażone podpisem. Karta do głosowania zostaje odesłana do członków w trzecim lub
czwartym kwartale roku wyborczego. Karty do głosowania zostają opatrzone przez
członków imieniem i nazwiskiem oraz podpisem i odesłane w terminie nie krótszym
niż dwa tygodnie i nie dłuższym niż trzy tygodnie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w zamkniętych kopertach wyborczych. Wybrani zostają kandydaci, którzy
otrzymają największą liczbę głosów. Przy równej ilości głosów wybierany jest członek o dłuższym stażu w Stowarzyszeniu. Wynik głosowania podaje się członkom
pisemnie do wiadomości.
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Przynajmniej raz w roku w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy każdego roku
kalendarzowego, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy po
poinformowaniu o wynikach raportu kontroli odbywa się Zgromadzenie Przedstawicieli Członków pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego
Zastępcy. Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z miesięcznym wyprzedzeniem na piśmie z podaniem porządku obrad. Wnioski dotyczące porządku obrad
przedstawiciele składają do Zarządu, przez zarząd główny najpóźniej w terminie
14 dni przed posiedzeniem z podaniem odnośnego przepisu Statutu. Zarząd jest
zobowiązany do zwołania Zgromadzenia Przedstawicieli z dotrzymaniem tego samego terminu również wówczas, gdy jedna piąta członków lub Przedstawicieli
Członków tego zażąda.
Zgromadzenie Przedstawicieli Członków może podejmować uchwały, jeśli obecna
jest przynajmniej jedna czwarta Przedstawicieli. W przypadku braku kworum ze względu
na nieobecność Przedstawicieli, Zarząd może zwołać kolejne Zgromadzenie, które
może odbyć się tego samego dnia, jednak przynajmniej o dwie godziny później niż
pierwsze. To Zgromadzenie Przedstawicieli może podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych przedstawicieli. W zaproszeniu należy zwrócić uwagę na tę
okoliczność.
Zgromadzenie Przedstawicieli Członków podejmuje uchwały zwykłą większością
oddanych ważnych głosów. Do zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz
uchwały o przeznaczeniu nadwyżki pozostałej po rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana jest większość trzech czwartych oddanych ważnych głosów.
Zgromadzenie Przedstawicieli Członków jest odpowiedzialne za zadania powierzone
mu przez niniejszy Statut, do których należą również:
a) przyjęcie raportu kontroli rewidenta zgodnie z § 22 StBerG oraz sprawozdań
Zarządu i Rady Nadzorczej
b) dyskusja na temat wyników kontroli,
c) udzielenie absolutorium Zarządowi za kierownictwo podczas roku
gospodarczego będącego obiektem kontroli rewidenta
d) udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej,
e) wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej,
f)
zgoda lub zatwierdzenie umów Stowarzyszenia z członkami Zarządu
g) rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczenie nadwyżki pozostałej po
rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Przedstawiciele członków są uprawnieni do przeniesienia swoich poszczególnych
zadań w drodze uchwały lub przez Statut Stowarzyszenia na Radę Nadzorczą.
Może tu chodzić tylko o takie zadania, co do których Zgromadzenie Przedstawicieli
Członków nie ma zobowiązania ustawowego zgodnie z § 14 ust. 1 StBerG.
Przedstawiciele członków mają prawo do stosownego zwrotu wszelkich nakładów
poniesionych w związku z należytym wypełnianiem powierzonych im w Statucie
zadań.
§ 12
Dokumentacja
Uchwały Rady Nadzorczej należy sporządzać pisemnie w celach dowodowych,
muszą one być podpisane przez wszystkich biorących udział w obradach członków
Rady Nadzorczej.
Uchwały Rady Nadzorczej należy sporządzać pisemnie w celach dowodowych,
muszą one być podpisane przez przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
§ 13
Obwieszczenia
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Obwieszczenia Stowarzyszenia przesyłane są pismem lub jako okólniki Zarządu do
wszystkich członków.
Zawiadomienie członków o istotnych zagadnieniach raportu kontroli następuje
w terminie 6 miesięcy po otrzymaniu raportu kontroli pismem skierowanym do
każdego z członków.
Wszystkie obwieszczenia mogą być też umieszczane w gazetce członkowskiej.
Wraz ze zleceniem przesłania gazetki pocztą uważa się je za doręczone.
§ 14
Sąd właściwy

W sporach wynikających ze Statutu, z lub pomiędzy organami Stowarzyszenia
a członkami lub dochodzenia roszczeń członków o odszkodowanie wobec Stowarzyszenia właściwe są sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.
Są one również właściwe przy dochodzeniu roszczeń Stowarzyszenia dotyczących
płatności składki członkowskiej.

