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STATUT STOWARZYSZENIA MANKO 

(tekst jednolity) 

 

 

Rozdział 1 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Manko zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo o 

stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 ) wraz z późniejszymi zmianami oraz na podstawie 

niniejszego Statutu, i z tego tytułu posiadającym osobowość prawną. 

§2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. 

§3 

1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów 

statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania 

jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość 

prawną. 

 

 

§4 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o ile nie ograniczy to jego 

samorządności, indywidualnego charakteru oraz niezależności i swobody w wyborze działań dla realizacji 

jego statutowych celów. 
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§5 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

 

§6 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór pieczęci ustala 

Zarząd. 

§7 

Nazwa Stowarzyszenia jest dobrem prawnie chronionym. 

§8 

Stowarzyszenie posługuje się logiem, którego wzór określa załącznik do statutu. 

 

Rozdział 2 

 

Cele i środki działania 

 

§9 

Celami Stowarzyszenia są prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie następujących zadań publicznych: 

1) promowania wolności słowa i demokracji 

2) promowania świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych postaw społecznych 

3) promowania etyki biznesu i działań anty-korupcyjnych 

4) promowania wrażliwości społecznej i ekologicznej 

5) promowania praw człowieka 

6) promowania społeczeństwa obywatelskiego i projektów prospołecznych 

 

7) promowania rozwoju kulturalnego środowiska studenckiego 

8) promowania integracji międzykulturowej 

9) promowania rozwoju członków redakcji 
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10) promowanie programów koordynowanych przez Unię Europejską. 

11) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

12) działalności charytatywnej; 

13) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

14) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

15) ochrony i promocji zdrowia; 

16) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

17) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez prac i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

18) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

19) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

20) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

21) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 92.62.Z 

22) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

23) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

24) turystyki i krajoznawstwa; 

25) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, z także działań 

wspomagających rozwój demokracji; 

26) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

27) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

28) promocji i organizacji wolontariatu; 

29) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

30) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

31) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
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§10 

Stowarzyszenie może realizować swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej jak i odpłatnej poprzez 

następujące działania, prowadzone na rzecz ogółu społeczności: 

Artystyczne: 

1. Pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych; (PKD 90.04.Z) 

2. Tworzenie programów promujących i wspierających kulturę i sztukę; (PKD 90.04.Z) 

3. Promowanie twórczej działalności artystów, zespołów i młodych twórców (PKD 

90.02.Z) 

4. Organizowanie szkoleń, konferencji, wykładów, spotkań, kursów w zakresie artystycznym i ogólnym; 

(PKD 85.59.B, 82.30.Z) 

5. Organizowanie wystaw, pokazów, koncertów, konkursów i innych form życia kulturalnego i akcji 

artystycznych; (PKD 82.30.Z, 90.02.Z, 93.21.Z) 

Naukowe i prorozwojowe: 

1. Prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej; (PKD 85.59.B) 

2. Publikacja materiałów statystycznych i edukacyjnych z zakresu kultury i sztuki, ekologii, ochrony 

środowiska, zrównoważonego rozwoju; (PKD 58.11.Z) 

3. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska i 

dziedzictwa kulturowego; (PKD 94.99.Z) 

4. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony i promocji 

zdrowia; (PKD 94.99.Z) 

5. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia wspólnych programów mających 

na celu propagowanie działalności artystycznej i edukacyjnej; 

(PKD 94.99.Z) 

6. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony praw człowieka; (PKD 94.99.Z) 

7. Współpraca i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów edukacyjnych i 

społecznych służących także integracji europejskiej; (PKD 94.99.Z) 

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami 

naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w 

kraju i na arenie międzynarodowej; (PKD 94.99.Z) 

9. Organizacja konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów 

edukacyjnych warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i 

popularyzatorskim; (PKD 85.51.Z,82.30.Z) 
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Medialne: 

1. Organizacja festiwali, koncertów, imprez artystycznych, wystaw promujących kulturę; (PKD 93.21.Z) 

2. Organizacja przedsięwzięć mających na celu promowanie idei patriotyzmu i kultywowania historii 

polskiego narodu; (PKD 94.99.Z) 

3. Organizowanie akcji charytatywnych; (PKD 88.99.Z) 

4. Prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron 

www; (PKD 62.02.Z, 62.01.Z) 

5. Organizowanie warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze 

edukacyjnym i popularyzatorskim; (PKD 82.30.Z) 

Proekologiczne: 

1. Promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych; (PKD 94.99.Z) 

2. Wspomaganie i organizacja inicjatyw służących ochronie dziedzictwa narodowego; 

(PKD 94.99.Z) 

Inne: 

1. Organizacja i współtworzenie akcji popularyzujących aktywność fizyczną; (PKD 93.21.Z) 

2. Powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych; (PKD 94.99.Z) 

3. Działania wydawnicze upowszechniające wytwory kultury; (PKD 58.11.Z, 58.13.Z,58.14.Z) 

4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej i 

doradczej w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia; (PKD 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z) 

5. Wydawanie prospektów i tytułów prasowych; (PKD 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z) 

6. Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych;(PKD 94.99.Z) 

7. Upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich; (PKD 94.99.Z) 

8. Obejmowanie patronatu medialnego nad projektami i inicjatywami realizującymi cele 

Stowarzyszenia; (PKD 94.99.Z) 

9. Współpraca medialna i organizacyjna z organizacjami o podobnym profilu działalności z kraju i z 

zagranicy (wymiany informacji, wspólne akcje medialne, wymiany międzynarodowe) (PKD 94.99.Z) 

10. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, 

rekreacyjną i towarzyską; (PKD 94.99.Z) 
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§11 

1. Wszelkie działania podejmowane przez Stowarzyszenie są działaniami na rzecz ogółu społeczności. 

2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez działalność zarówno odpłatną jak 

i nieodpłatną pożytku publicznego. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową 

w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

4. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana będzie na działalność pożytku publicznego. 

Rozdział 3 

 

Prawa i obowiązki członków 

 

§12 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. honorowych, 

3. wspierających. 

 

 

 

§13 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, zwanym dalej członkiem, może być pełnoletni obywatel 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, który: 

1) przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej; 

2) złoży deklarację członkowską; 

3) nie jest karany prawomocnym wyrokiem sądowym. 
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§14 

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd. 

§15 

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia; 

2) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia; 

3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia; 

4) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia jak również treści dokumentów 

wewnętrznych, zarządzeń, rozporządzeń oraz procedur uchwalonych lub zatwierdzonych przez Walne 

Zgromadzenie Członków; 

5) swoją postawą propagować takie wartości jak wysoka kultura osobista, uczciwość oraz rzetelność w 

podejmowanych działaniach. 

§16 

Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności przysługuje mu 

bierne i czynne prawo wyborcze i może on: 

1) wnioskować   we   wszystkich   sprawach   dotyczących   celów   i   funkcjonowania 

Stowarzyszenia; 

2) korzystać z lokali Stowarzyszenia; 

3) posiadać legitymację Stowarzyszenia; 

4) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności; 

5) korzystać z poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków; 

 

6) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

§17 

1. Komisja  Rewizyjna  w  drodze  uchwały  może  nadać  tytuł  członka  honorowego 

Stowarzyszenia. 

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia. 

3. Członkiem  honorowym  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba  fizyczna  szczególnie 
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zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

4. Członek honorowy korzysta z pełni praw i obowiązków członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego 

prawa wyborczego. 

5. Komisja Rewizyjna w drodze uchwały może nadać tytuł członka wspierającego Stowarzyszenia. 

6. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia. 

7. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, która swoimi 

działaniami przyczyniła się do czynnego wsparcia działalności Stowarzyszenia. 

8. Członek wspierający Stowarzyszenia korzysta z pełni praw i obowiązków członka zwyczajnego z 

wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

§18 

W przypadku nie wypełniania obowiązków członkowskich określonych w §15 p. 2-5 każdy członek 

Stowarzyszenia może zostać ukarany przez Komisję Rewizyjną jedną z następujących kar: 

1) upomnienia; 

2) nagany; 

3) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na okres do 12 miesięcy; 

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia lub władz Stowarzyszenia. 

§19 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji członka złożonej na ręce Zarządu Oddziału; 

2) śmierci członka; 

3) utraty zdolności do czynności prawnych przez osoby fizyczne; 

4) prawomocnego wyroku sądu skazującego za przestępstwo umyślne; 

5) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; 

6) określony w §18 p. 4. 

§20 

Od uchwały Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków na co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia; uchwała Walnego 

Zgromadzenia Członków ma charakter ostateczny. 
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Rozdział 4 

 

Władze Stowarzyszenia 

 

§21 

1. Władzami Stowarzyszenia są : 

1) Walne Zgromadzenie Członków; 

2) Główna Komisja Rewizyjna; 

3) Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

2. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny 

wymagany jest wniosek co najmniej 7 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już 

jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny okreś1a jego zasięg terytorialny oraz siedzibę. 

3. Władzami oddziału są: 

1) Walne Zebranie Członków Oddziału, 

2) Zarząd Oddziału, 

3) Komisja Rewizyjna Oddziału 

§22 

Do władz wybieralnych Stowarzyszenia są wybierani tylko jego członkowie zwyczajni lub honorowi. 

§23 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu i 

jest dokonywany zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

§24 

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie 

Członków postanowi inaczej. 

§25 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia 

statutu stanowią inaczej. 

§26 
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1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 

1.1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz na rok bądź w 

trybie nadzwyczajnym przez Komisję Rewizyjną; o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub pocztą 

elektroniczną co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, a Komisja Rewizyjna listami poleconymi 

lub pocztą elektroniczną co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad 

3. Dla skuteczności obrad Walnego Zgromadzenia Członków winna w nim uczestniczyć co najmniej 

połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być 

wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę 

uczestników. 

4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia z 

głosem stanowiącym. 

5. Członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. 

6. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1) uchwalanie wytycznych dotyczących programu działania Stowarzyszenia; 

2) rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  wniosków  i  sprawozdań  Zarządu  Głównego i  Komisji Rewizyjnej; 

3) rozpatrywanie wniosków uczestników Walnego Zgromadzenia Członków; 

4) wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, 

5) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu; 

6) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków; 

7) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność władz Stowarzyszenia; 

8) odwoływanie członków Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej; 

9) podejmowanie uchwał w przedmiocie określonym w §20 statutu; 

10) uchwalanie zmian statutu; 

11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 

12) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych władz 

Stowarzyszenia 

7. Odwołanie członków Komisji Rewizyjnej wymaga większości 3/4 głosów przy obecności co najmniej 

3/4 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

2/3 członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie; odwołanie członków Zarządu wymaga 



11 

 

większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, zarówno w 

pierwszym jak i w drugim terminie. 

§27 

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie 

Członków. 

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu. 

2.1.  Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje zgodnie z 

regulaminem wynagradzania członków Zarządu, zatwierdzanym przez Walne Zebranie Członków . 

3. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszych po wyborach zebraniu; wybiera spośród swoich 

członków Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu oraz dokonuje podziału czynności między swych członków 

w sprawach nie wymagających działania zespołowego. 

1) Zarząd obraduje na zebraniach, które odbywają się przynajmniej raz w miesiącu; dzień, godzina i 

miejsce są uzgadniane przez członków Zarządu. 

2) Zebranie Zarządu może zwołać Prezes lub Wiceprezes; w takim przypadku pozostali członkowie 

Zarządu muszą być skutecznie poinformowani o czasie i miejscu, w którym odbywa się zebranie, z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

3) W zebraniu Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu; z głosem doradczym w zebraniu Zarządu 

uczestniczyć mogą członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez członków Zarządu goście. 

4) Dla skuteczności obrad zebrania Zarządu winna w nim uczestniczyć więcej niż połowa członków 

Zarządu; w przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu. 

5) Uchwały wydawane są w formie pisemnej, oznaczane datą i podpisywane przez wszystkich członków 

Zarządu obecnych na zebraniu; uchwały wydane w innej formie są nieważne. 

4. Do Zarządu Głównego Stowarzyszenia należą: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

2) formułowanie programu działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem wytycznych przedstawionych 

przez Walne Zgromadzenie Członków; 

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie określonym w §14 statutu; 

5) tworzenie jednostek regulaminowych, w tym ciał doradczych, nadawanie im regulaminów oraz 

nadzór nad nimi; 

5.1) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz 

siedziby, 
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5.2) koordynowanie działalności jednostek terenowych, 

5.3) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami 

prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia; 

5.4 ) zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami 

statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych; 

5.5) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów 

zarządów oddziałów, 

5.6) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach  odmowy przyjęcia w poczet 

członków (zwyczajnych, wspierających), 

6) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, w tym: 

a. ustalanie wysokości składek członkowskich; 

b. obrót majątkiem Stowarzyszenia i kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia, w tym 

wykonywanie praw członka i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego; 

c. rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań  finansowych 

Stowarzyszenia 

d. zatwierdzanie planów finansowych oddziałów oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania; 

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

8) podejmowanie uchwał i wydawanie na ich podstawie przepisów wykonawczych dla 

realizacji celów statutowych. 

5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 4 pkt 53), Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, 

który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków 

Oddziału. 

7. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach określonych w ust. 4 pkt 53-54 przysługuje prawo 

odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu 

Głównego – za jego pośrednictwem. 

8. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków 

§28 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych w 

imieniu stowarzyszenia są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 
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§29 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie 

Członków. 

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej. 

3. Do kompetencji Głównej  Komisji Rewizyjnej wyłącznie należy: 

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia; 

11) nadzorowanie Komisji rewizyjnych niższego szczebla, 

12) uchwalania własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych oddziałów; 

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków; 

3) zwoływanie w trybie nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia Członków; 

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie określonym w §13, §17 p.1 i 2 oraz p. 5 i 6, §18, §20 statutu; 

4. Komisja Rewizyjna obraduje na zebraniach; 

1) Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w miesiącu. O czasie i miejscu zebrania 

Komisji Rewizyjnej jej członkowie są powiadamiani przez Przewodniczącego Komisji z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem. 

2) W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia przez członka Komisji 

Rewizyjnej, może on zwołać zebranie Komisji Rewizyjnej w każdym czasie. 

3) W zebraniu Komisji Rewizyjnej uczestniczą członkowie Komisji Rewizyjnej; oraz mogą uczestniczyć 

członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu. 

 

4) Członkowie Zarządu mają obowiązek stawić się, jeżeli zostaną wezwani przez Komisję Rewizyjną 

celem złożenia wyjaśnień. Nieusprawiedliwiona nieobecność członków Zarządu wezwanych przez Komisję 

Rewizyjną uprawnia ją do zastosowania środków przewidzianych w §18 statutu. 

5) Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje jednogłośnie. 

6) Uchwały wydawane są w formie pisemnej, oznaczane datą i podpisywane przez wszystkich członków 

Komisji Rewizyjnej. Uchwały wydane w innej formie są nieważne. 

5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku 

małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu, 
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2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

§30 

1. W przypadku zmniejszenia się w trakcie trwania kadencji składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

organy te mają prawo uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji; a następnie, w razie potrzeby, 

nowego podziału stanowisk dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. 

2. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. 

 

Rozdział 4¹ 

Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze 

 

§ 30¹ 

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad 

określonych w § 3 ust. 2 i § 21 ust. 2 statutu. 

2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku: 

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków 

poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok, 

2) złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału. 

§ 30² 

1. Władzami Oddziału są władze określone w § 21 ust. 3. 

2. Postanowienia § 22 -§ 25 i §30  stosuje się odpowiednio. 

 

Walne Zebranie Członków Oddziału 

 

§ 30³ 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału. 

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
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3. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału na1eży: 

1) uchwalanie programów działania oddziałów, 

2) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału, 

3) wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia 

absolutorium ustępującym władzom, 

4. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi oddziału, 

2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, 

członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. 

5. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego 

miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie listami poleconymi lub pocztą elektroniczną, na co 

najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie Zarządu Głównego, 

3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

4) na pisemny wniosek co najmniej 7 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Oddziału. 

7. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 4 

tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 3 i 4. 

8. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie 

lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału. 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 

10. Postanowienia § 26 ust. 3  stosuje się odpowiednio. 

 

Zarząd Oddziału 

§304 

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z 

uchwałami władz nadrzędnych. 
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2. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa, Wiceprezesa  oraz Członka Zarządu  

3. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje zgodnie z 

regulaminem wynagradzania członków Zarządu, zatwierdzanym przez Walne Zebranie Członków. 

4. Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszych po wyborach zebraniu; wybiera spośród swoich 

członków Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu oraz dokonuje podziału czynności między swych członków 

w sprawach nie wymagających działania zespołowego. 

5. Postanowienia § 27 ust. 3 pkt. 1-5   stosuje się odpowiednio. 

6. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, 

Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania. 

7. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę 

obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału. 

8. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego 

Zebrania Członków Oddziału, 

2) określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału, 

3) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, 

4) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, 

5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw, 

6) organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością, 

7) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień, 

8) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału, 

9) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału, 

10) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału, 

11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. 

9. Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te 

zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny. 
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Komisja Rewizyjna Oddziału 

§305 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu 

Oddziału. 

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenia 

Oddziału, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z 

przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych, 

2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną, 

3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących 

działalności statutowej i finansowej, 

4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału 

sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych, 

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz 

przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału. 

4. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału 

co najmniej jeden raz w roku. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach 

Zarządu Oddziału. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

7. Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony 

przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną. 

 

Rozdział 5 

 

Majątek i fundusze. 

 

§31 

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 



18 

 

a) składki członkowskie, 

b) dotacje, subwencje, 

c) darowizny, zapisy i spadki, 

d) wpływy z działalności statutowej, w tym ewentualne dochody z działalności gospodarczej, 

e) ofiarność publiczna. 

§32 

1. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być 

przeznaczony do podziału między jego członków. 

2. Każdy ze strumieni finansowych określonych w §31 służy tylko i wyłącznie realizacji działań 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

3. Żaden ze składników majątkowych Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy 

jego członków. 

4. Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 

pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami 

bliskimi", 

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika 

z celu statutowego, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie 

jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 

cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Rozdział 6 

 

Postanowienia końcowe. 



19 

 

 

§33 

1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. 

2. Uchwała zmieniająca statut wymaga dla swojej ważności większości 3/4 głosów przy 

obecności co najmniej 3/4 członków uprawnionych do głosowania, zarówno w pierwszym jak i w drugim 

terminie. 

§34 

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 3/4 

głosów przy obecności co najmniej 3/4 liczby członków zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie. 

§35 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

§36 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 


