STATUT STOWARZYSZENIA
"Stowarzyszenie Plan Petru"
z dnia 25.01.2018 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie "Stowarzyszenie Plan Petru” działa w oparciu o przepisy powszechnie
obowiązującego prawa oraz postanowienia niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
2. Stowarzyszenie "Stowarzyszenie Plan Petru", zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest organizacją
3.
4.
5.
6.

o charakterze społecznym.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Nazwa Stowarzyszenia "Stowarzyszenie Plan Petru” jest nazwą prawnie chronioną.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich
spraw może zatrudnić pracowników oraz tworzyć biura.
Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie
narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną oraz przystępować do związków stowarzyszeń.

7. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego jest działalnością społecznie
użyteczną.
§ 2.
1.
2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie
Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.
§ 3.

1.
2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
Stowarzyszenie obejmuje swoją działalnością obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
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§4
1.
2.
3.

Stowarzyszenie może tworzyć filie, a także może przystępować do spółek i fundacji.
Filie nie stanowią oddziałów terenowych ani terenowych jednostek organizacyjnych w myśl
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.
W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o utworzeniu filii, na jej podstawie zostaną
uchwalone przez Zarząd Stowarzyszenia szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania filii
(Regulamin Organizacyjny Filii).
§ 5.

1. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku (godła, znaku słowno-graficznego – logo,
melodii) oraz pieczęci z godłem lub logo i nazwą Stowarzyszenia lub jej skrótem.
2. Stowarzyszenie może posiadać sztandar.

ROZDZIAŁ II
Cel i zadania Stowarzyszenia
§ 6.
1. Celami Stowarzyszenia są:
1) podejmowanie działań służących promowaniu i przestrzeganiu zasad demokratycznego
państwa prawa, transparentności w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami
publicznymi oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego;
2) inspirowanie i wspieranie inicjatyw i akcji obywatelskich, zmierzających do wzrostu
zaangażowania polskiego społeczeństwa w działania na rzecz rozwoju świadomości
obywatelskiej oraz rozwoju kulturalnego i gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej;
3) rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, dialogu społecznego, działania na rzecz
wolności obywatelskich.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie inicjatyw i kampanii społecznych;
2) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
3) organizowanie kampanii informacyjnych i edukacyjnych za pośrednictwem wszelkich
dostępnych środków masowego przekazu;
4) czynny udział w debacie publicznej;
5) prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności wydawanie ulotek, broszur
informacyjnych i plakatów;
6) prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw, imprez okolicznościowych i innych form
kształcących;
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7) organizowanie i udział w imprezach plenerowych, spektaklach, koncertach, wiecach,
manifestacjach oraz akcjach charytatywnych;
8) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i sympozjów;
9) opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno –
kulturalnej, gospodarczej i innych z zakresu zainteresowań Stowarzyszenia;
10) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w
sprawach należących do zakresu zainteresowania Stowarzyszenia;
11) współpraca z wszelkimi osobami, organizacjami oraz instytucjami o podobnych celach
działania lub podejmujących konkretne inicjatywy z zakresu zainteresowania
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo. Prawa i obowiązki członków.
§ 7.
1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne organizacje
niemające osobowości prawnej.
2. Osoby prawne oraz inne organizacje niemające osobowości prawnej mogą być członkami
Stowarzyszenia, o ile zakres i przedmiot ich działania nie stoi w sprzeczności z celami
Stowarzyszenia. Osoby prawne i organizacje działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich
przedstawicieli.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.
§ 8.
1. Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i nie została
prawomocnym wyrokiem sądu skazana za popełnienie przestępstwa umyślnego, za które
wymierzono jej karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 lub osoba prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca na jego rzecz pomoc materialną lub
intelektualną.
3. Osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej może
być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
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5. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.
§ 9.
1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze
uchwały zwykłą większością głosów członków zarządów uprawnionych do głosowania.
2. Zarząd Stowarzyszenia może w drodze uchwały ustanowić warunek przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia w postaci konieczności przedłożenia przez kandydata wypełnionej deklaracji
członkowskiej zawierającej podstawowe informacje o nim. W takim przypadku Zarząd opracuje
wzór takiej deklaracji, który stanowić będzie załącznik do uchwały.
3. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający podstawowe informacje o członku m.in. numer
telefonu i/lub adres e-mail wskazany przez każdego członka jako służący do jego zawiadamiania i
odpowiada za niezwłoczne dokonywanie stosownych wpisów w tym rejestrze.
§ 10.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach członków organów Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;
3) używania oznak i znaków Stowarzyszenia;
4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
2. Członek wspierający i honorowy posiadają wyłącznie prawa określone w § 10 ust. 1 pkt od 2 do 4
Statutu, oraz prawo udziału, z głosem doradczym, w pracach organów Stowarzyszenia.
§ 11.
1. Nie posiadają prawa uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia (czynnego i biernego)
osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, pozbawione praw publicznych
prawomocnym wyrokiem sądu a także członkowie zwyczajni, którzy w dniu wyborów zalegają ̨
z opłatą składki członkowskiej.
2. Członkowie Stowarzyszenia mogą zostać ograniczeni w prawach statutowych orzeczeniem Sądu
Koleżeńskiego.
§ 12.
1. Członkowie zwyczajni są obowiązani:
1) stosować się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
2) brać udział w działalności Stowarzyszenia oraz w akcjach i inicjatywach społecznych
podejmowanych przez Stowarzyszenie;
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
4) uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
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5) regularnie opłacać składki członkowskie;
6) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zgłaszać Zarządowi Stowarzyszenia
zmianę danych objętych wpisem do rejestru członków lub deklaracją członkowską –
w przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w § 9 ust. 2 Statutu;
2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązania się z zadeklarowanej pomocy materialnej
lub intelektualnej oraz do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 13.
1. Utrata członkostwa następuje w skutek:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia przez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu – z dniem
złożenia rezygnacji;
2) wykreślenia z rejestru członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu – z dniem podjęcia
uchwały;
3) wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
4) śmierci członka Stowarzyszenia albo jego likwidacji lub utraty osobowości prawnej
w przypadku osób prawnych – odpowiednio, z chwilą śmierci, albo z dniem likwidacji lub
utraty osobowości prawnej;
5) stwierdzenia uchwałą przez Zarząd faktu skazania za popełnienie przestępstwa umyślnego,
za które wymierzono karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej
wykonania.
2. Wykreślenie z rejestru członka Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu w przypadku
zalegania z opłaceniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim
wezwaniu do ich uregulowania i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego, co najmniej 7-dniowego
terminu.
3. O wykreśleniu z rejestru, wykluczeniu lub stwierdzeniu faktu, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5,
Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka, podając podstawę i przyczynę utraty przez niego
członkostwa.
ROZDZIAŁ IV
Organy Stowarzyszenia
§ 14.
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna;
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4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 4 lata, jednakże dotychczasowe organy i ich
członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu powołania nowych organów.
3. W przypadku zmian w składzie osobowym organów Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji,
wybrani tak członkowie tych organów działają do czasu zakończenia kadencji, w trakcie której
zostali wybrani.
4. Nie można łączyć członkostwa w organach Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.
Członkowie tych organów mogą być równocześnie członkami jedynie Walnego Zebrania lub
Rady.
§ 15.
1. Członek organu Stowarzyszenia traci mandat (z wyjątkiem członka Walnego Zgromadzenia
Członków) w przypadku:
1) złożenia Zarządowi rezygnacji z członkostwa w organie Stowarzyszenia;
2) odwołania;
3) uprawomocnienia się orzeczenia o jego ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym
albo pozbawiającego go praw publicznych;
4) orzeczenia wobec niego przez Sąd Koleżeński kary, o której mowa w § 32 pkt 5 Statutu;
5) upływu kadencji.
2. Członkowie organów Stowarzyszenia wybierani i odwoływani są przez Walne Zebranie zwykłą

3.
4.
5.
6.

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej.
Członkowie organów Stowarzyszenia wybierani są spośród ogółu członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, którzy się zgłosili i posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.
Każda kandydatura jest głosowana osobno.
W skład władz stowarzyszenia wchodzą osoby, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów.
Wybór władz stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu jawnym.
Osoby wybierane do władz stowarzyszenia powinny wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanej

funkcji (osobiście lub za pomocą pisemnego oświadczenia woli).
7. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę
składu organu.
8. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji więcej niż 2/3 członków władz stowarzyszenia
pochodzących z wyboru, zarząd w terminie 3 miesięcy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków w celu uzupełnienia składu określonej władzy stowarzyszenia.
9. Przewodniczący Zarządu odwoływany jest większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 41 Statutu.
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§ 16.
1. Członkowie organów wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Zarząd może w drodze uchwały ustalić, że w przypadku odbycia podróży służbowej będą
przysługiwać członkom lub pracownikom Stowarzyszenia diety i zwrot kosztów podróży
w wysokości i według zasad ustalonych przez Zarząd przy zachowaniu obowiązujących przepisów
prawa.
§ 17.
1. Z zebrań organów Stowarzyszenia sporządza się protokół, który podpisują osoba prowadząca
zebranie oraz osoba je protokołująca.
2. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne przepisy Statutu
stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos
prowadzącego zebranie.
3. Uchwały podpisują osoba prowadząca zebranie oraz osoba je protokołująca, chyba że inny
przepis Statutu stanowi inaczej.
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał dokonujących wyboru i
odwołania członka organu Stowarzyszenia, a także przyjęcia i wykreślenia członka
Stowarzyszenia.
§ 18.
Zawiadomienie o terminie i miejscu, a także porządek obrad, podaje się do wiadomości członków
danego organu Stowarzyszenia pisemnie lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość (np. SMS, e-mail) na co najmniej 7 dni naprzód, chyba że inny przepis
Statutu stanowi inaczej. Zarząd może określić szczegółowy tryb i formę dokonywania zawiadomień.

ROZDZIAŁ V
Walne Zebranie
§ 19.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. W Walnym Zebraniu udział biorą albo wszyscy członkowie Stowarzyszenia (Walne Zebranie
Członków) albo przedstawiciele członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz pozostałych
członków Stowarzyszenia (Zebranie Delegatów).
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3. W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 300 osób, Walne
Zebranie Członków może zostać ́ zastąpione przez Zebranie Delegatów. W takiej sytuacji Zarząd,
podejmując taką uchwałę, określi w niej sposób wyboru delegatów, w szczególności podział na
okręgi, z których wybierani będą delegaci oraz liczbę delegatów z poszczególnych okręgów.
Liczba delegatów z okręgu musi być proporcjonalna do liczby członków Stowarzyszenia, którzy
zadeklarują miejsce zamieszkania w tym okręgu. Kadencja delegata trwa 4 lata.
4. Walne Zebranie Członków i Zebranie Delegatów mogą uchwalić swoje regulaminy, zawierające w
szczególności tryb przeprowadzania głosowania w sprawie wyboru i odwołania członków
organów Stowarzyszenia.

§ 20.
1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz na rok. Przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zebrania są sprawy, o których mowa w § 23 pkt 1 i 2 Statutu oraz inne
umieszczone w porządku obrad przez Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub grupy co najmniej 2/5 członków Stowarzyszenia, w terminie umożliwiającym
odbycie się Walnego Zebrania, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania
przez Zarząd stosownego wniosku.
4. Żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są obowiązani złożyć Zarządowi
odpowiedni wniosek na piśmie podpisany osobiście przez wymaganą ilość członków z podaniem
proponowanego porządku obrad, który Zarząd może uzupełnić.
§ 21.
1. W przypadku gdy Walne Zebranie nie może podjąć uchwały z powodu nieobecności wymaganej
Statutem liczby osób tj. co najmniej połowy członków (Delegatów) uprawnionych do głosowania,
według listy obecności zamkniętej 15 minut po wyznaczonym terminie, kolejne Walne Zebranie
może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących osób, o ile zawiadomienie
o jego terminie i porządku obrad podane zostało do wiadomości członków Stowarzyszenia
co najmniej 14 dni wcześniej, z zastrzeżeniem § 41 ust. 1 Statutu.
2. Porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd, chyba że inne przepisy Statutu stanowią
inaczej.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zebranie może obradować i podejmować
uchwały na wniosek Zarządu lub co najmniej 15 członków, jeżeli uzna, że sprawa jest niecierpiąca
zwłoki. Za taką sprawę nie może być uznany w szczególności wniosek o zmianę Statutu
i odwołanie członka organu Stowarzyszenia.
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§ 22.
1. Członkowie (Delegaci) mogą brać udział w Walnym Zebraniu wyłącznie osobiście.
Niedopuszczalny jest udział przez pełnomocnika lub przy użyciu pełnomocnictwa do
wykonywania prawa głosu.
2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział i zabierać głos osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności;
2) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;
3) uchwalanie Statutu i jego zmian;
4) uchwalenie własnego regulaminu;
5) podejmowanie uchwał w sprawie liczebności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
6) wybór i odwołanie:
a) członków Zarządu;
b) członków Komisji Rewizyjnej;
c) członków Sądu Koleżeńskiego;
7) zatwierdzanie regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
8) ocena działalności organów Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących
wniosków Zarządu;
9) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowanie Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń
i innych organizacji międzynarodowych;
10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Stowarzyszenia
Statutem lub przepisami prawa lub wniesionych przez członków do porządku obrad.

ROZDZIAŁ VI
Zarząd
§ 24.
Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym przewodniczącego, sekretarza i do 2 wiceprzewodniczących
wybieranych przez Walne Zebranie.
§ 25.
1. Zebrania Zarządu zwołuje jego przewodniczący. Zebrania Zarządu są zwoływane w miarę
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potrzeb, co najmniej raz na 3 miesiące.
2. Jeżeli wszyscy członkowie są obecni na zebraniu Zarządu albo nieobecni członkowie wyrażą na to
zgodę w formie pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, Zarząd może obradować i podejmować uchwały bez uprzedniego formalnego
zwołania.
3. Przewodniczący Zarządu przewodniczy zebraniu Zarządu. Chyba że powierzy prowadzenie obrad
innemu członkowi Zarządu.
4. W zebraniu Zarządu mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania skarbnik Stowarzyszenia oraz
osoby zaproszone.
5. Skarbnik Stowarzyszenia może być powołany przez Zarząd spośród lub spoza członków
Stowarzyszenia. Może być zatrudniony na umowę o prace lub w drodze umowy cywilnoprawnej.
6. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, głos prowadzącego
zebranie rozstrzyga także w głosowaniu tajnym dotyczącym przyjęcia lub wykreślenia członka
Stowarzyszenia.
7. W sprawach niecierpiących zwłoki, na wniosek przewodniczącego Zarządu, Zarząd podejmuje
uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów albo za pośrednictwem środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zawiadamiając o tym pozostałych członków
Zarządu, przewodniczący przedstawia im projekt uchwały oraz wyznacza termin, do którego
oczekuje na ich głosy odpowiednio na piśmie albo za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Tak podjęte uchwały dla swej ważności wymagają udziału
w ich podjęciu co najmniej połowy członków Zarządu oraz podpisu przewodniczącego Zarządu.

§ 26.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) prowadzenie spraw stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
3) sporządzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu;
powoływanie i odwoływanie skarbnika Stowarzyszenia;
podejmowanie uchwał w sprawie powołania, liczebności i wyboru członków Rady;
zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia;
zatwierdzanie regulaminu Rady;
uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania;
uchwalanie wysokości diet oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży, o których mowa

w § 16 ust. 2 Statutu;
11) wnioskowanie do wyróżnień i odznaczeń;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykreślania członków;
13) ustalanie wysokości, terminów i sposobu uiszczania składek członkowskich;
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14) uchylanie w każdym czasie uchwał Rady;
15) podejmowanie, w uzasadnionych przypadkach na wniosek przewodniczącego Zarządu, uchwały o
tymczasowym zawieszeniu w prawach członka Stowarzyszenia, którego sprawa dyscyplinarna
rozpatrywana jest przez Sąd Koleżeński, do czasu wydania przez ten sąd orzeczenia, nie dłużej
jednak niż na okres 3 miesięcy.
§ 27.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym zawsze przewodniczący Zarządu. Stowarzyszenie może także reprezentować
pełnomocnik upoważniony do danej czynności przez przewodniczącego Zarządu oraz innego członka
Zarządu, działających w tym celu łącznie.
ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna
§ 28.
1. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej nad całokształtem działalności statutowej
i finansowej Stowarzyszenia. W ramach czynności kontrolnych ma ona prawo do pełnej
informacji o działalności Stowarzyszenia, wglądu do dokumentacji oraz żądania udzielenia
wyjaśnień i informacji przez Zarząd Stowarzyszenia i pracowników Stowarzyszenia.
3. Członkowie
Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego
grona przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ustala
porządek posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Komisji, chyba że powierzy niektóre lub
wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu.
4. Jeżeli wszyscy członkowie są obecni na zebraniu Komisji Rewizyjnej albo nieobecni członkowie
wyrażą na to zgodę pisemnie lub z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na
odległość, Komisja Rewizyjna może obradować i podejmować uchwały bez uprzedniego
formalnego zwołania.
5. Komisja może upoważnić niektórych spośród swoich członków do wykonywania w jej imieniu
określonych czynności kontrolnych.
6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie nie mogą być członkami organu
zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, we wspólnym
pożyciu lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, którego projekt
uchwala Komisja Rewizyjna a zatwierdza Walne Zebranie.
§ 29.
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Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej i gospodarki finansowej
Stowarzyszenia oraz przedstawianie Zarządowi wniosków i uwag z każdej kontroli;
2) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności;
3) dokonywanie oceny działalności statutowej organów Stowarzyszenia za okres kadencji
i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu;
4) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu.

ROZDZIAŁ VIII
Sąd Koleżeński
§ 30.
1. Walne Zebranie wybiera ze swego grona od 3 do 7 członków Sądu Koleżeńskiego.
2. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem
stronom prawa do obrony.
4. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić wyłącznie całokształt okoliczności ujawnionych
w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
5. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy w powołanym przez przewodniczącego lub z jego
upoważnienia przez wiceprzewodniczącego składzie trzyosobowym spośród członków Sądu
Koleżeńskiego, któremu
przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący Sądu
Koleżeńskiego.
6. Rozpoznanie sprawy kończy wydanie orzeczenia, które zapada zwykłą większością głosów przy
obecności całego składu orzekającego.
7. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wykonuje Zarząd.
8. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin, którego projekt
uchwala Sąd Koleżeński a zatwierdza Walne Zebranie.
9. Sad koleżeński składa sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 31.
Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy dyscyplinarne wnoszone przez Zarząd dotyczące:
1) naruszenia przez członków zasad statutowych, regulaminów i uchwał oraz zasad etyki;
2) rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a organami Stowarzyszenia;
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3) orzekania w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i uchwał organów Stowarzyszenia
ze Statutem;
4) orzekania w sprawie sporów wewnętrznych powstałych pomiędzy członkami Stowarzyszenia
na tle ich działalności w Stowarzyszeniu.
§ 32.
1. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 4 lat;
4) pozbawienia czynnego lub biernego prawa wyborczego na okres od 6 miesięcy do 2 lat;
5) zakazu członkostwa w organach Stowarzyszenia na okres od 1 roku do 4 lat;
6) wykluczenia z grona Członków Stowarzyszenia.
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od
doręczenia orzeczenia. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu a podejmowana
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania
członków decyzja jest ostateczna.

§ 33.
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ IX
Rada
§ 34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zarząd może powołać uchwałą Radę.
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Stowarzyszenia.
Rada liczy od 5 do 15 członków.
Członków Rady wybiera Zarząd.
Kadencja członków Rady upływa wraz z zakończeniem kadencji przez Zarząd.
Rada działa w sprawach zleconych przez Zarząd oraz może formułować rekomendacje

i zajmować stanowiska w sprawach będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia.
7. Opinie i stanowiska Rada wyraża w formie uchwał, o których podjęciu niezwłocznie informuje
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Zarząd, przekazując mu ich treść.
8. Szczegółowy tryb i zasady działania Rady określa regulamin, którego projekt uchwala Rada,
a zatwierdza Zarząd.
ROZDZIAŁ X
Majątek i gospodarka finansowa
§ 35.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich;
2) z zapisów, darowizn, spadków, ofiarności publicznej;
3) z dotacji, grantów lub dofinansowań ze środków publicznych;
4) z majątku własnego Stowarzyszenia.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Członkowie zobowiązani są do terminowego regulowania składki członkowskiej.
§ 36.
1. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki
i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać i przyjmować dotacje według zasad określonych przepisami
prawa.
§ 37.
Zarząd Stowarzyszenia może przewidzieć uchwałą w uzasadnionych przypadkach ulgi w obowiązujących
składkach członkowskich. Może także, w drodze uchwały, w uzasadnionych przypadkach zwalniać
poszczególnych członków z obowiązku ich uiszczania oraz odraczać lub umarzać obowiązek zapłaty
zaległych składek członkowskich.
§ 38.
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów, pracowników oraz osób,
z którymi w/w pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa.
2. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów,
pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
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3. Członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia, pracownicy oraz osoby im
bliskie nie mogą wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, pracownicy oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż ̇
od osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) również w drodze więcej, niż
jednej operacji.

ROZDIAŁ XI
Przepisy końcowe i tymczasowe
§ 39.
Zmiana statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, przy czym w przypadku
zamierzonej zmiany statutu porządek obrad powinien wskazywać, które postanowienia statutu mają ulec
zmianie.
§ 40.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji, ustanawiając likwidatora spośród
członków Zarządu Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określi cel, na który
przeznaczony ma być majątek Stowarzyszenia. W razie braku uchwały w tej sprawie, sąd
orzeknie o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny zbieżny z celami statutowymi
Stowarzyszenia.
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§ 41.
1. Odwołanie członków Zarządu w trakcie I kadencji wymaga większości 3/4 głosów przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. W tym wypadku
§ 21 ust. 1 Statutu nie stosuje się.
2. Nie można odwołać członków Komisji Rewizyjnej w trakcie I kadencji.
§ 42.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.
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