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STATUT STOWARZYSZENIA RODZIN IM. BŁ. MAMY RÓŻY 
 
ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Art. 1. 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Rodzin im. Bł. Mamy Róży, a w dalszej części statutu 

nazywane jest Stowarzyszeniem. 

 

Art. 2. 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 

1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną. 
 

Art. 3. 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 

realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 4. 

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa 

 

Art. 5. 

Stowarzyszenie może używać swej nazwy w tłumaczeniu na język angielski w brzmieniu "Families 

Association of Bl. Mamma Rosa”. 

 

Art. 6. 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu 

działania. Uchwałę dotyczącą udziału w takiej organizacji podejmuje większością głosów Walne 

Zgromadzenie Członków. 

 

Art. 7. 

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, które mogą posiadać osobowość 
prawną. Po złożeniu odpowiedniego wniosku przez co najmniej sześciu członków Stowarzyszenia, 

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia. 

 

Art. 8. 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może 

być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

Art. 9. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw 

może zatrudniać pracowników. 

 

Art. 10. 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne 

Zgromadzenie Członków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

. 

ROZDZIAŁ 2 
CELE I METODY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 
 
Art. 11. 

Stowarzyszenie realizuje następujące cele: 
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1. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka. 

2. Upowszechnianie nauki Kościoła katolickiego na temat małżeństwa i rodziny. 

3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  

4. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci i propagowanie 

wiedzy na ten temat.  

5. Promowanie wartości chrześcijańskich w kulturze, mediach i nauce.  

6. Wspieranie udziału rodzin w życiu publicznym i kulturalnym. 

7. Podnoszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. 

8. Podnoszenie kompetencji wychowawczych i zawodowych rodziców. 

9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

10. Współpraca ze środowiskami i grupami zawodowymi o podobnych celach i zakresie działania. 

 

Art. 12. 

Do realizacji tych celów Stowarzyszenie podejmuje następujące środki działania: 

1. Organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, treningów, oraz konferencji. 

2. Wspieranie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wydawniczej i popularyzatorskiej. 

3. Prowadzenie stron internetowych. 

4. Publikacje i współpracę z mediami. 

5. Wywieranie nacisku metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego 

przekazu oraz opinię publiczną. 
6. Tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji rodzin. 

7. Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

8. Poradnictwo i konsultacje. 

9. Organizowanie obozów i warsztatów szkoleniowo-wypoczynkowych. 

10. Tworzenie i realizację programów i projektów w zakresie zadań Stowarzyszenia, samodzielnie 

oraz we współpracy z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi. 

11. Promowanie podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem lub wspierających jego 

działalność . 
 

ROZDZIAŁ 3 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 
Art. 13. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: 

a) zwyczajnych; 

b) wspierających; 

c) honorowych; 

 

Art. 14. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która: 

a) złoży pisemną deklarację członkowską i zobowiąże się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia 

i przestrzegania jego Statutu 

b) uzyska pisemną pozytywną rekomendację trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia o 

przynajmniej dwuletnim stażu lub członków Założycieli. 

2. Uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia podejmuje zwykłą większością głosów Zarząd 

Oddziału, zaś w przypadku, gdy na danym terenie Stowarzyszenie nie posiada struktur terenowych –

Zarząd Stowarzyszenia.  

3. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia 

zainteresowanego pisemnie. 

4. Od odmowy członkostwa w Stowarzyszeniu nie przysługuje odwołanie. 

 

Art. 15. 
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Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być: 
a) osoba fizyczna, po złożeniu deklaracji członka wspierającego oraz po podjęciu uchwały przez 

Zarząd Oddziału, zaś w przypadku, gdy na danym terenie Stowarzyszenie nie posiada struktur 

terenowych – przez Zarząd Stowarzyszenia, 

b) osoba prawna, instytucja państwowa lub publiczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej po złożeniu deklaracji członka wspierającego oraz po podjęciu uchwały przez 

Zarząd Oddziału, zaś w przypadku, gdy na danym terenie Stowarzyszenie nie posiada struktur 

terenowych – przez Zarząd Stowarzyszenia, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc 

finansową lub rzeczową lub w inny sposób przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia. 

Osoba prawna, instytucja państwowa lub publiczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela. 

 

Art. 16 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która 

wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

 

Art. 17. 

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

Art. 18. 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia 

b) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków 

c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności 

Stowarzyszenia; 

d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia; 

e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;  

f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia. 

 

Art. 19. 

Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i 

biernego prawa wyborczego, oraz prawo udziału w obradach władz z głosem doradczym. 

 

Art. 20. 

Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i 

biernego prawa wyborczego, oraz prawo udziału w obradach władz z głosem doradczym. 

 

Art. 21. 

Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, oraz 

regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do  

a) czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 

b) opłacania składek członkowskich. 

Członkowie wspierający zobowiązani są do wspierania finansowego lub rzeczowego działalności 

Stowarzyszenia i świadczenia mu pomocy materialnej i niematerialnej. 

 

Art. 22. 

Osoby fizyczne i prawne nabywają członkostwo w drodze uchwały Zarządu Oddziału, zaś w 

przypadku, gdy na danym terenie Stowarzyszenie nie posiada struktur terenowych – Zarządu 

Stowarzyszenia. Od odmowy członkostwa w Stowarzyszeniu nie przysługuje odwołanie. 

 

Art. 23. 

Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia ustaje na skutek: 
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a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie na ręce Zarządu Stowarzyszenia 

lub Zarządu Oddziału; 

b) na skutek śmierci członka z jej datą; 
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonanego na mocy uchwały Zarządu Oddziału, zaś w przypadku, 

gdy na danym terenie Stowarzyszenie nie posiada struktur terenowych – Zarządu Stowarzyszenia, w 

następujących przypadkach: 

• łamania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia lub Oddziału; 

• niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy; 

• utraty praw publicznych lub osobowości prawnej; 

• na skutek wniosku Sądu Koleżeńskiego. 

 

Art. 24. 

Członkostwo honorowe ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa honorowego złożonego w formie pisemnej Zarządowi 

Stowarzyszenia, 

b) pozbawienia członkostwa honorowego na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w 

przypadku prawomocnej utraty praw publicznych, 

c) śmierci członka honorowego. 

 

Art. 25. 

Od Uchwały Zarządu Oddziału, zaś w przypadku, gdy na danym terenie Stowarzyszenie nie posiada 

struktur terenowych – Zarządu Stowarzyszenia, o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, zainteresowanemu 

przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od doręczenia 

decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna i wiążąca. 

 

ROZDZIAŁ 4 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 
Art. 26. 

Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zgromadzenie Członków; 

b) Zarząd Stowarzyszenia; 

c) Komisja Rewizyjna; 

d) Sąd Koleżeński; 

 

Art. 27. 

Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński pochodzą z wyboru podczas Walnego 

Zgromadzenia Członków, a wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej jedna 

osoba zgłosi wniosek o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym. 

W wypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Koleżeńskim w 

czasie trwania kadencji, każda z tych władz Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o uzupełnieniu 

swego składu w drodze kooptacji. Ilość powołanych w ten sposób członków władz nie może 

przekroczyć 1/3 ogólnej ilości członków każdej z nich. Kadencja wybranych w tym trybie 

członków władz Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych członków. 

 

Art. 28. 

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie. 

 

Art. 29. 

O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia 

zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

 

ROZDZIAŁ 5 
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 
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Art. 30. 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie o 

wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia i związanych z realizacją jego 

celów. 

 

Art. 31. 

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

Art. 32. 

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków powiadamia członków 

Zarząd co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

Art. 33. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie 

Komisji Rewizyjnej lub co najmniej na umotywowane żądanie 1/3 członków zwyczajnych. 

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków musi zawierać 
proponowany porządek obrad. Jeśli propozycje te nie są sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia, Zarząd 

obowiązany jest je uwzględnić, może jednak uzupełnić porządek obrad dodatkowymi punktami. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi odbyć się w terminie miesiąca od daty złożenia 

wniosku o jego zwołanie. 

 

Art. 34. 

Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

 

Art. 35. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą następujące sprawy: 

a) wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego; 

c) uchwalanie programu działania; 

d) uchwalanie zmian w Statucie; 

e) uchwalanie regulaminów działalności władz Stowarzyszenia; 

f) uchwalanie budżetu i zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz ustalanie wysokości 

składek członkowskich; 

g) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia; 

h) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają 
decyzji Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

Art. 36. 

Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały przy obecności: 

a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; 

b) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później - bez względu na 

liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

Przebieg Walnego Zgromadzenia Członków jest protokołowany, a protokół podpisany przez 

przewodniczącego i protokolanta jest udostępniony do wglądu uczestnikom Zgromadzenia, nie 

później niż miesiąc po terminie jego odbycia.  

W ciągu następnego miesiąca uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków mogą wnosić pisemne 

uwagi do protokołu. 

 

ROZDZIAŁ 6 
ZARZĄD 
 
Art. 37. 
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1. Zarząd składa się z 4 do 8 osób wybieranych spośród członków stowarzyszenia przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 

2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

Art. 38. 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Członków i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, uprawnionych jest dwóch 

członków Zarządu działających łącznie. 

3. Do składania oświadczeń woli, do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, 

do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz w 

kontaktach z organami administracji publicznej upoważnionych jest dwóch członków Zarządu 

działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. 

 

Art. 39. 

1. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej jedna osoba 

zgłosi wniosek o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym. 

2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy obecny i upoważniony do głosowania uczestnik 

Walnego Zgromadzenia Członków oddaje głos co najwyżej na tylu kandydatów, ilu ma zostać 
wybranych członków Zarządu. Ci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów, zostają 
wybrani na członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga losowanie. 

3. Kadencja członka Zarządu trwa dwa lata. 

 

Art. 40. 

1. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i członka lub członków zarządu. 

2. Funkcje w Zarządzie powierzane są przez Walne Zgromadzenie Członków. 

3. W razie ustąpienia lub odwołania prezesa, Zarząd powierza jego obowiązki jednemu ze swoich 

członków. 

 

Art. 41. 

1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na 3 miesiące. 

2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i kieruje nimi. 

 

Art. 42. 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

Uchwały Zarządu są protokołowane. 

 

Art. 43. 

Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy: 

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 

b) określanie szczegółowych kierunków działania; 

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 

d) uchwalanie preliminarzy budżetowych i zatwierdzanie bilansów rocznych; 

e) zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

f) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 

g) prowadzenie Rejestru Członków Stowarzyszenia; 

h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich; 

i) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia; 

j) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków; 

k) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów Stowarzyszenia; 

l) uchylenie uchwał Zarządów Oddziałów sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub  

uchwałami władz nadrzędnych; 

m) nadzorowanie działalności Zarządów Oddziałów poprzez przyjmowanie rocznych sprawozdań z 

ich działalności. 
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ROZDZIAŁ 7 
KOMISJA REWIZYJNA 
 
Art. 44. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są spoza członków Zarządu i Sądu Koleżeńskiego na 

zasadach identycznych z regułami wyboru Zarządu Stowarzyszenia zawartymi w artykule 39. 

3. Funkcje w Komisji Rewizyjnej powierzane są przez Walne Zgromadzenie Członków. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej; 

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. 

 

Art. 45. 

Komisja Rewizyjna jest kontrolną władzą Stowarzyszenia. 

 

Art. 46. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki 

finansowej; 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; 

c) występowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków; 

d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

 

ROZDZIAŁ 8 
SĄD KOLEŻEŃSKI 
 
Art. 47. 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków spoza 

członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na zasadach identycznych z regułami wyboru Zarządu 

Stowarzyszenia zawartymi w artykule 39. 

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

3. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu. 

4. Kadencja członka Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata. 

 

Art. 48. 

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie sporów 

powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich 

przynależności do Stowarzyszenia. 

 

Art. 49. 

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 

a) upomnienie, 

b) skierowanie do Zarządu Oddziału, zaś w przypadku, gdy na danym terenie Stowarzyszenie nie 

posiada struktur terenowych – do Zarządu Stowarzyszenia, wniosku o wykluczenie ze Stowarzyszenia, 

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w 

terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia. 

 

Art. 50. 

Sąd Koleżeński składa na każdym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze 

swej działalności. 
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ROZDZIAŁ 9 
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA, ICH WŁADZE, KOMPETENCJE, TRYB 
DZIAŁANIA 
 
Art. 51. 

1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są Oddziały Terenowe. Oddziały 

Terenowe są podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, składają się z co najmniej 6 

członków Stowarzyszenia i powoływane są przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Do czasu powołania Oddziału Terenowego Zarząd Stowarzyszenia może powoływać 
koordynatorów, których zakres kompetencji określa w uchwale. 

 

Art. 52. 

Władzami Oddziału są: 
a) Walne Zebranie Członków Oddziału, 

b) Zarząd Oddziału, 

c) Komisja Rewizyjna Oddziału w Oddziałach posiadających osobowość prawną. 
 

Art. 53. 

1. Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału wybierane są spośród członków Oddziału przez 

Walne Zebranie Członków Oddziału. 

2. Kadencja członka Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa dwa lata. 

 

Art. 54. 

Członkowie władz Oddziału pełnią swe funkcje społecznie a w razie potrzeby lub możliwości, mogą 
być zatrudniani jako pracownicy. 

 

Art. 55. 

Uchwały wszystkich władz Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, 

że statut stanowi inaczej.  

 

Art. 56. 

Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w zależności od potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz na 2 lata. Ponadto Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane na żądanie 

Zarządu Stowarzyszenia oraz na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału. Wniosek o 

zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału powinien zawierać proponowany porządek obrad. O 

terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd zawiadamia wszystkich 

członków Oddziału przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.  

 

Art. 57. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego należy: 

a) wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału; 

b) uchwalanie programu działania Oddziału; 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału; 

d) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału i przeznaczeniu jego majątku. 

 

Art. 58. 

Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywa się bezwzględną większością 
głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału, w głosowaniu jawnym, chyba, że 

co najmniej jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.. 

W wypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału w 

czasie trwania kadencji, każda z tych władz Oddziału może podjąć uchwałę o uzupełnieniu swego 

składu w drodze kooptacji. Dokooptowani członkowie władz akceptowani są podczas najbliższego 

Walnego Zebrania Członków. Ilość powołanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 
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1/3 ogólnej ilości członków każdej z nich. Kadencja wybranych w tym trybie członków władz 

Oddziału upływa wraz z kadencją pozostałych członków. 

 

Art. 59. 

1.Zarząd Oddziału składa się z 3-6 członków. 

2.Zarząd Oddziału wybiera spośród swoich członków: 

a) Prezesa Oddziału; 

b) Wiceprezesa Oddziału; 

c) Sekretarza Oddziału. 

3.Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 miesiące. 

 

Art. 60. 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie działalności Oddziału, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia 

oraz Zebrania Członków Oddziału, 

c) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, 

d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw, 

e) organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością, 
f) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień, 
g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 

h) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału, 

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

j) informowanie o swej działalności Zarząd Stowarzyszenia, 

k) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału, 

l) prowadzenie bieżącej działalności Oddziału. 

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządu Oddziału określa regulamin uchwalony przez ten Zarząd 

i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Oddziału. 

 

Art. 61. 

Do składania oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Oddziału 

Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału Stowarzyszenia działających 

łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia. 

 

Art. 62. 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób, w tym z przewodniczącego i sekretarza. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są spoza członków Zarządu Oddziału. 

2. Funkcje w Komisji Rewizyjnej Oddziału powierzane są przez Walne Zgromadzenie Członków 

Oddziału. 

 

Art. 63. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału, 

2) współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia, 

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

działalności statutowej i finansowej Oddziału, 

4) zgłaszanie Zarządowi Stowarzyszenia 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. 

 

Art. 64. 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału 

co najmniej raz do roku.  

 

ROZDZIAŁ 11 
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MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
 
Art. 65. 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, 

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, 

d) dochody z działalności gospodarczej. 

2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i 

nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków. 

 

Art. 66. 

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia. 

 

Art. 67. 

Wysokość składek członkowskich ustalona jest uchwałą zgromadzenia założycielskiego a następnie 

Walnego Zgromadzenia Członków. 

Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu 

na członka. 

 

Art. 68. 

Zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 

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

organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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”, 

b) przekazywanie 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; 

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, 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; 

d) zakupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 

członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

ROZDZIAŁ 12 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA 
 
Art. 69 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 

odrębnych przepisach.  

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 

a) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B, 

b) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 

73.12.C    

c) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D, 

d) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z, 

e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B 

f) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach – 47.19.Z 
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g) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z    

h) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z    

i) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B    

j) działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z    

k) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - 18.13.Z    

l) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.13.Z   

m) działalność związana z projekcją filmów - 59.14.Z    

n) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.Z    

o) działalność związana z tłumaczeniami - 74.30.Z    

p) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim - 77.40.Z 

q) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - 82.99.Z    

r) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - 88.99.Z    

  

 
ROZDZIAŁ 13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
(ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA) 
 
Art. 70. 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

Stowarzyszenia. 

 

Art. 71. 

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 

podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub w 

innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie 

majątku Stowarzyszenia. 

 

Art. 72. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia 

Prawa o stowarzyszeniach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


