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Statut Stowarzyszenia 

Stop Bankowemu Bezprawiu 

 

Preambuła 

 

Dążąc do pokazania w świetle prawdy, mechanizmów ekonomicznego zniewolenia Polski, Polaków i 

ich rodzin, powodowani troską o przyszłość Rzeczpospolitej Polskiej i jej Obywateli, my, członkowie 

założyciele, powołujemy Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. 

Nie zapominamy o tym, że w ostatecznym rozrachunku rzecz dotyczy nie tylko ekonomii, ale przede 

wszystkim człowieka. 

Motywem naszej wspólnej decyzji do działania był impas, w którym tkwiliśmy coraz głębiej i z którego 

szukaliśmy wyjścia. Motywem była też niezgoda na niszczenie polskich rodzin poprzez ich 

nieograniczone zadłużanie i wyzysk przez tych, którzy kosztem ludzkiej egzystencji chcą 

maksymalizować swoje zyski. 

Chodzi nam przede wszystkim: 

- o prawdę na temat niepotrzebnego cierpienia ludzi pracy uwikłanych w toksyczne kredyty, 

- o ujawnienie mechanizmów iluzji stworzonych przez banki i instytucje finansowe, spełniające do 

niedawna w życiu publicznym funkcje instytucji zaufania publicznego, 

- o rzetelny dialog z przedstawicielami Państwa Polskiego, którego konstytucyjnym obowiązkiem jest 

poszanowanie sprawiedliwości społecznej i podejmowanie dialogu społecznego, 

- o to, żeby człowiek nie pozostawał sam ze swoim lękiem, lecz włączając się we współdziałanie mógł 

uczestniczyć w tworzeniu wspólnoty osób dobrej woli, zaangażowanych solidarnie w obronę strony 

słabszej 

Stroną słabszą są bowiem klienci banków i instytucji finansowych przez to, że w sytuacji spornej nie 

mogą sprostać przewadze organizacyjno - finansowej tych przedsiębiorców. Pomoc dla tych, którzy 

potrzebują zorganizowanego wsparcia, aby skuteczniej bronić swoich praw i dochodzić swoich roszczeń 

wobec banków i instytucji finansowych jest naszą misją. 

Misją naszą jest również przeciwdziałanie rosnącemu zadłużeniu ciążącemu na naszym Państwie. 

Za konieczne uważamy więc rozpoznanie i ujawnienie wobec społeczeństwa przyczyn powstania 

ogromnego długu publicznego oraz realnych zagrożeń wynikających z tego zadłużenia 

Powołując Stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu “ zapraszamy wszystkich, którym zależy na 

przyszłości naszego Państwa i godnej egzystencji jego obywateli do przyłączenia się do naszej grupy                  

i wspólnego w niej działania. 
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Rozdział I. 

Stowarzyszenie 

§ 1. 

Stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu“, zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie 

innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Siedzibą władz krajowych Stowarzyszenia jest Warszawa. 

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

5. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne zwane 

„regionami”. 

6. Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną. 

7. Stowarzyszenie posiada jedną stronę internetową z podstronami prowadzonymi dla powołanych 

terenowych jednostek organizacyjnych. Na stronie internetowej, Stowarzyszenie zamieszcza informacje 

dotyczące swojej działalności, w tym działalności powołanych regionów oraz inne informacje i dane,               

w tym adresowe. 

8. Wszelkie informacje zamieszczane na stronie/stronach internetowych Stowarzyszenia stanowią jego 

własność i podlegają ochronie wynikającej z prawa autorskiego. 

§ 3. 

1. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych oraz międzynarodowych organizacji o tym 

samym lub podobnym profilu działania. 

2. Stowarzyszenie może przyjmować jako członków wspierających inne organizacje, w szczególności 

te, których celem działania jest przeciwdziałanie rosnącemu zadłużeniu Rzeczpospolitej Polskiej i jej 

Obywateli lub pomoc osobom pokrzywdzonym działaniami banków lub instytucji finansowych – 

zwanych w § 5 i § 6 Przedsiębiorcą. 
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§ 4. 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. 

Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków zarządu Stowarzyszenia oraz członków 

Zarządów Regionów wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

 

2. W celu prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może powoływać biura i zatrudniać w nich 

pracowników lub zawierać umowy cywilno- prawne. 

3. W celu prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może powoływać zespoły stałe i doraźne 

składające się z członków zwyczajnych Stowarzyszenia o określonych kompetencjach i 

umiejętnościach. 

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 

§ 5. 

Stowarzyszenie wyznacza sobie następujące cele: 

1. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 

2. Udzielanie pomocy konsumentom i klientom sektora usług finansowych                                                 

w rozwiązywaniu ich problemów w relacji z Przedsiębiorcą, w szczególności poprzez: 

a) Działanie na rzecz umocnienia sytuacji prawnej konsumentów i klientów sektora usług 

finansowych  w ich relacjach z Przedsiębiorcą poprzez takie ich organizowanie, aby 

możliwym było zbiorowe dochodzenie przez nich roszczeń. 

b) Gromadzenie informacji o nieuczciwych praktykach  Przedsiębiorcy i innych 

przypadkach naruszeń prawa przez  te podmioty oraz opracowywanie i upublicznianie 

informacji, artykułów, raportów i opinii w tym zakresie. 

c) Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z istniejących 

lub przygotowywanych przepisów prawa w relacji konsumentów i klientów sektora usług 

finansowych z Przedsiębiorcą. 

d) Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z relacji 

konsument lub klient sektora usług finansowych a Przedsiębiorca poprzez udział                          

w mediach w tym w mediach publicznych. 

e) Inicjowanie zmiany przepisów prawa w celu wyeliminowania z polskiego systemu 

prawnego przywilejów prawnych Przedsiębiorcy oraz tych przepisów, które zagrażać 

mogą konstytucyjnej zasadzie równości w relacji konsument lub klient sektora usług 

finansowych a Przedsiębiorca. 

f) Inicjowanie, wspieranie i organizowanie aktywności społecznej ukierunkowanej                              

na stworzenie w Polsce systemu finansowania mieszkalnictwa opartego na zasadach nie 

naruszających bezpieczeństwa egzystencji osób zadłużających się celem zabezpieczenia 
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sobie i swojej rodzinie potrzeb mieszkaniowych. 

g) Działanie na rzecz obrony Państwa i Obywateli przed rosnącym zadłużeniem  sektora 

publicznego i prywatnego, w szczególności poprzez występowanie do władzy 

ustawodawczej, Prezydenta RP, Rządu RP, Prokuratora Generalnego, Najwyższej Izby 

Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych instytucji publicznych takich jak 

Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także 

właściwych instytucji UE. 

i) Wyjaśnianie przyczyn i monitorowanie sytuacji w zakresie zadłużenia Państwa oraz 

skutków i zagrożeń dla obywateli wynikających z tego zadłużenia,  a także upublicznianie 

informacji w tym zakresie. 

j) Inicjowanie, wspieranie i organizowanie aktywności społecznej ukierunkowanej                                     

na przeciwdziałanie wzrostowi zadłużenia sektora publicznego i prywatnego oraz 

zwiększanie świadomości społecznej co do przyczyn, skutków i zagrożeń  wynikających                  

z tego zadłużenia dla Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli. 

k) Wypowiadanie się w sprawach publicznych mających związek lub wpływ na 

kształtowanie się długu publicznego. 

3. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównanie szans tych rodzin i osób. 

4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

7. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

8. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa. 

9. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,                       

a także działań wspomagających rozwój demokracji. 

10. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

11. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. 

12. Działania na rzecz ochrony zdrowia w tym ochrony zdrowia psychicznego. 

13. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka. 

14. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

15. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

16. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych. 
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§ 5a. 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie między innymi poprzez: 

 Prowadzenie całorocznej działalności edukacyjno-informacyjnej. 

 Prowadzenie działań wspomagających zwiększanie świadomości klientów sektora 

usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów. 

 Uczestnictwo w komisjach i podkomisjach parlamentarnych opiniujących akty 

prawne dotyczące konsumentów i klientów sektora finansowego. 

 Realizowanie innych zadań zgodnych z celami stowarzyszenia, w tym zadania 

publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej. 

 Kontrolę społeczną i nadzór instytucji publicznych zajmujących się rynkiem 

finansowym. 

 Kontrolę społeczną sektora usług finansowych. 

 Organizację sympozjów. 

 Prowadzenie działalności na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. 

 Prowadzenie działalności promocyjnej dotyczącej ochrony praw konsumentów i 

klientów sektora usług finansowych. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele odpłatnie między innymi poprzez: 

 Prowadzenie działalności wydawniczej. 

 Organizację konferencji.  

 Doradztwo i konsultacje. 

 Sprzedaż materiałów promujących działalność stowarzyszenia.” 

 

§ 6. 

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:  

a) udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia i klientom sektora usług finansowych mającej na 

celu rozpoznanie ich indywidualnych problemów wynikłych z faktu zawarcia umowy z  

Przedsiębiorcą  a następnie udzielenie informacji o prawnych i instytucjonalnych możliwościach 

obrony swoich interesów w relacji z  Przedsiębiorcą oraz firmami nabywającymi lub 

egzekwującymi wierzytelności Przedsiębiorcy.                                                                                                                                                                                                                    

b) organizowanie członków Stowarzyszenia w celu grupowego prowadzenia przez nich postępowań 

sądowych, których celem jest dochodzenie roszczeń w stosunku do Przedsiębiorcy, wynikających z 

umów zawartych z Przedsiębiorcą. 
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c) występowanie w obronie indywidualnych i grupowych spraw członków Stowarzyszenia do instytucji 

publicznych i prywatnych w przypadkach zaistnienia niezgodnych z prawem działań Przedsiębiorcy lub 

firm nabywających lub egzekwujących wierzytelności przedsiębiorcy 

d) uczestniczenie w postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest ochrona praw 

konsumentów lub innych osób fizycznych, poprzez wnoszenie powództw, skarg, występowanie na 

prawach strony za zgodą powoda oraz udział poprzez swoich przedstawicieli w charakterze 

pełnomocników stron w takich postępowaniach cywilnych oraz postępowaniach karnych i 

administracyjnych, z zastrzeżeniem zabezpieczenia pokrycia kosztów postępowania przez stronę 

postępowania 

e) przestawianie w postępowaniach sądowych opinii i poglądów wyrażonych w formie uchwały lub 

oświadczenia 

f) inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym w 

dziedzinie problematyki społecznej, z uwzględnieniem kapitału społecznego i społeczeństwa 

obywatelskiego, kreowanie i realizację kampanii społecznych, przygotowywanie i wydawanie 

publikacji, opracowań, analiz i sondaży, a także prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i 

edukacyjnych, w tym prowadzenie szkoleń, warsztatów doradztwa, seminariów, konferencji, mediacji i 

debat oraz informowanie poprzez stronę internetową Stowarzyszenia o działaniach związanych z 

realizacją jego celów 

g) proponowanie rozwiązań legislacyjnych oraz inicjowanie zmian istniejących przepisów prawa 

mających na celu poszanowanie konstytucyjnej zasady równości w stosunkach prawnych konsumentów 

lub innych osób fizycznych z Przedsiębiorcą, a także udział w konsultacjach społecznych dotyczących 

zmian przepisów prawa wprowadzonych z inicjatywy innych grup społecznych, partii politycznych lub 

instytucji. 

h) gromadzenie i upublicznianie informacji o przyczynach i skutkach zadłużenia sektora publicznego i 

prywatnego oraz monitorowanie działań władz i instytucji publicznych związanych z tym zadłużeniem 

i) aktywizowanie zainteresowania obywateli Rzeczpospolitej Polskiej problemem rosnącego zadłużenia 

oraz inicjowanie debaty publicznej i kampanii społecznych pobudzających zainteresowanie długiem 

publicznym - w celu przeciwdziałania jego wzrostowi 

j) występowanie z zapytaniami, wnioskami i apelami do władz i instytucji publicznych w sprawie długu 

publicznego mające na celu sporządzenie audytu tego długu 

k) organizowanie szkoleń i konferencji, manifestacji, happeningów, działań o charakterze społecznym 

i artystycznym oraz podejmowanie działań medialnych mających na celu realizację celów 

Stowarzyszenia 
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l) podejmowanie wspólnych działań z innymi – krajowymi i zagranicznymi – organizacjami, 

instytucjami, placówkami naukowymi w zakresie problematyki wyznaczonej celami Stowarzyszenia, 

ł) prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych w tym organizowanie szkoleń i 

konferencji, warsztatów i seminariów, mediacji debat, a także przygotowywanie i wydawanie 

publikacji, opracowań, analiz i sondaży. 

m) udzielanie pomocy merytorycznej, rzeczowej i finansowej członkom Stowarzyszenia 

§ 7 

Dla osiągnięcia założonych celów Stowarzyszenie może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i 

zagranicznymi , a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i 

zagranicznych instytucji i organizacji. 

§ 8 

1. Rozstrzygnięcia władz (organów) Stowarzyszenia są podejmowane w formie uchwał. 

2. Warunkiem ważności uchwał władz Stowarzyszenia jest podejmowanych tych uchwał w trybie 

określonym niniejszym Statutem. 

3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej władze Stowarzyszenia - zarówno krajowe jak i regionalne - podejmują 

uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków organu. 

W przypadku braku kworum możliwe jest odbycie Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia/Krajowego Zebrania Delegatów/Walnego Zebrania Członków Regionu w drugim 

terminie, tego samego dnia, po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu. W drugim terminie 

uchwały zapadają– zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób uprawnionych do 

głosowania. 

4. Przez zwykłą większość głosów rozumie się liczbę głosów „za” większą od sumy głosów „przeciw”, 

nie liczy się zaś głosów „wstrzymujących się”. W przypadku uzyskania równej liczby głosów za i 

przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego organu. 

5. Tylko w sprawach wyraźnie wskazanych w Statucie to jest w sprawie: uchwalenia statutu lub jego 

zmiany oraz w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

albo Krajowe Zebranie Delegatów uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, przez 

którą rozumieć należy liczbę głosów „za” większą od sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” . 

6. SKREŚLONY 
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Rozdział II. 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

§ 9 

1. Członkami Stowarzyszenia są: 

a) członkowie zwyczajni, 

b) członkowie wspierający, 

c) członkowie honorowi. 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem polskim 

lub cudzoziemcem, w tym również cudzoziemcem nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw 

publicznych. 

2. Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu jest prawidłowe wypełnienie i 

przesłanie na adres korespondencyjny lub e- adres Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej oraz 

opłacenie w ciągu 7 dni od złożenia tej deklaracji jednorazowej wpłaty w postaci wpisowego. 

3. Treść deklaracji członkowskiej i warunki obowiązujące przy jej składaniu w formie elektronicznej 

określa Zarząd Krajowy Stowarzyszenia w formie uchwały. 

4. Osoba , która dopełniła wszystkich warunków określonych w ust. 2 jest kandydatem na członka 

zwyczajnego Stowarzyszenia. 

5. Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia na członka 

zwyczajnego Stowarzyszenia podjętej przez Zarząd Krajowy lub w przypadku powołania jednostki 

terenowej przez Zarząd Regionu Stowarzyszenia. 

6. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia lub w przypadku powołania terenowej jednostki organizacyjnej 

Zarząd Regionu Stowarzyszenia wskazany w deklaracji członkowskiej podejmuje decyzję w formie 

uchwały w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia kandydata na członka zwyczajnego do Stowarzyszenia w 

ciągu 30 dni od dnia dopełnienia przez kandydata wszystkich formalności wymienionych w ust. 2. 

7. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na członka do Stowarzyszenia Zarząd Krajowy lub 

odpowiednio Zarząd Regionu Stowarzyszenia w ciągu 30 dni informuje tego kandydata pisemnie o 

motywach swojej decyzji oraz o sposobie zwrotu wpisowego wskazując jednocześnie organ 

Stowarzyszenia uprawniony do rozpatrzenia odwołania od tej decyzji .Organem tym jest odpowiednio 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (Krajowe Zebranie Delegatów) lub Walne Zebranie 

Członków Regionu,. 
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§ 11 

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna udzielająca 

Stowarzyszeniu pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej lub 

deklarująca taką pomoc. 

2. Osoba wskazana w ust. 1 staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenia na swój wniosek 

skierowany do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia na podstawie uchwały tego Zarządu podjętej nie 

później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 

3. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia członka wspierającego, Zarząd Krajowy 

Stowarzyszenia w ciągu 30 dni informuje wnioskującego pisemnie o motywach swojej decyzji, 

wskazując jednocześnie organ Stowarzyszenia uprawniony do rozpatrzenia odwołania od tej decyzji. 

Organem tym jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (Krajowe Zebranie Delegatów) . 

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

5. Członkostwo honorowe jest nadawane uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub 

Krajowego Zebrania Delegatów z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Krajowego albo na 

wniosek co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia. 

 

§ 12. 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c) udziału we wszystkich działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym w działaniach 

zespołów stałych i doraźnych 

d) zgłaszania do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia lub odpowiednio Zarządów Regionów wniosków 

i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

 

§ 13 

 

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) realizacji celów Stowarzyszenia 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) regularnego opłacania składek członkowskich 
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§ 14. 

 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,                          

w pozostałym zakresie posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

2. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

3. Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach władz 

Stowarzyszenia. 

4. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy. 

5. Członkowie honorowi i członkowie wspierający zwolnieni są ze składek członkowskich. 

6. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek przestrzegania zasad etyki i współpracy 

członkowskiej określonych uchwałą Zarządu Krajowego Stowarzyszenia. 

 

§ 15. 

 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z powodu : 

a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zwyczajnego, wspierającego lub honorowego w 

Stowarzyszeniu złożonej na piśmie odpowiednio do tego organu, który podejmował uchwałę o nadaniu 

członkostwa 

b) nieusprawiedliwionego nieopłacania składek członkowskich przez co najmniej pół roku licząc od 

dnia następnego po dniu, w którym składka winna być zapłacona. 

c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

d) naruszenia przez członka Stowarzyszenia: Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na 

szkodę Stowarzyszenia 

2.Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z dniem podjęcia uchwały o pozbawieniu członka 

członkostwa przez Zarząd Krajowy lub – w przypadku członka zwyczajnego zamieszkałego na obszarze 

działania Regionu przez Zarząd Regionu 

w przypadku członka zamieszkałego na obszarze działania Regionu 

3. Jedynie w przypadku pozbawienia członka członkostwa z przyczyn określonych w § 15. ust. 1 

lit. b i d przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Członków 

Regionu Stowarzyszenia od uchwały Zarządu Krajowego Stowarzyszenia lub Zarządu Regionu. 

Do czasu rozpatrzenia odwołania można zawiesić Członka w jego prawach na okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące.  Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z dniem oddalenia złożonego 

odwołania przez Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Członków Regionu 

Stowarzyszenia. W głosowaniu nad uchwałą rozpatrującą odwołanie wykluczonego Członka 

Stowarzyszenia, jest on wyłączony od głosowania. Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie 
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rozpatrzenia odwołania jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków lub 

Walnym Zebraniu Członków Regionu Stowarzyszenia 

4. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo wymaga wyczerpania 

procedury określonej niniejszym Statutem przy nabywaniu członkostwa. 

5. Organ, który podjął uchwałę o pozbawieniu członka członkostwa z przyczyn określonych                             

w § 15. ust. 1 lit. d, zobowiązany jest zawiadomić pisemnie członka o pozbawieniu członkostwa 

podając przyczynę i wskazując jednocześnie organ Stowarzyszenia uprawniony do rozpatrzenia 

odwołania. Odwołanie od powyższej decyzji przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia 

zawiadomienia o pozbawieniu członkostwa pod rygorem odrzucenia odwołania. Odwołanie wnosi 

się za pośrednictwem organu (właściwy zarząd), który podjął uchwałę o wykluczeniu.                                                   

W przypadku nadania odwołania listem poleconym za pośrednictwem publicznego operatora 

pocztowego na adres właściwego zarządu, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla 

pocztowego. 

 

Rozdział III 

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia 

 

§ 16. 

 

1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne zwane regionami. 

2. Ustala się następujące nazwy, siedziby oraz zasięg terytorialny poszczególnych regionów: 

a) Region centralno wschodni - obejmujący województwa mazowieckie, lubelskie i podlaskie 

z siedzibą w Warszawie 

b) Region centralny - obejmujący województwa łódzkie, kujawsko-pomorskie i 

świętokrzyskie z siedzibą w Łodzi 

c) Region południowy - obejmujący województwa małopolskie, podkarpackie i śląskie z 

siedzibą w Krakowie 

d) Region zachodni - obejmujący województwa dolnośląskie i opolskie z siedzibą we Wrocławiu 

e) Region północno zachodni - obejmujący województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie i 

lubuskie z siedzibą w Poznaniu 

f) Region północno wschodni - obejmujący województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie z siedzibą 

w Gdańsku 

3. Warunkiem utworzenia regionu jest wniosek złożony do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia przez 

co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia zamieszkałych na terenie województw objętych 

określonym w § 16 zasięgiem działania wnioskowanego Regionu. 

4. Regiony są tworzone i rozwiązywane na podstawie uchwały Zarządu Krajowego Stowarzyszenia. 
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5.Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenia o utworzeniu regionu podjęta powinna zostać w 

terminie 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 

6. Wszystkie utworzone terenowe jednostki organizacyjne zwane regionami mogą uzyskiwać 

osobowość prawną. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 17 

 

Stowarzyszenie posiada władze krajowe i może również posiadać władze regionalne w przypadku 

utworzenia terenowych jednostek organizacyjnych - regionów. 

 

§ 18 

 

Władzami Krajowymi Stowarzyszenia są: 

1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - będące krajowym organem stanowiącym 

Stowarzyszenia. W przypadku przekroczenia ilości członków zwyczajnych Stowarzyszenia ponad 

liczbę 100 osób Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zastępuje się Krajowym Zebraniem 

Delegatów 

2. Zarząd Krajowy – będący organem wykonawczym Stowarzyszenia, który składa się z 7 osób 

3. Krajowa Komisja Rewizyjna – będąca organem kontroli wewnętrznej – składająca się z 5 osób. 

 

§ 19 

 

Władzami Regionów Stowarzyszenia, w przypadku ich utworzenia, są: 

1. Walne Zebranie Członków Regionu 

2. Zarząd Regionu składający się od 3 do 5 osób 

3. Komisja Rewizyjna Regionu - składająca się z 5 osób. 

 

§ 20 

 

1. Kadencja pierwszych władz Stowarzyszenia trwa 1 rok, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza 

kadencja władz regionu w przypadku jego powołania wygasa wraz z upływem kadencji władz 

krajowych. Następne kadencje władz Stowarzyszenia trwają 2 lata. 
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2. Do władz Stowarzyszenia oraz na funkcje kierownicze zespołów stałych nie mogą być 

powołane osoby, których działalność zawodowa, społeczna lub inna powoduje uzasadnione 

obawy co do zgodności z celami stowarzyszenia. 

3. Osoby wchodzące w skład władz Stowarzyszenia oraz pełniące funkcje kierownicze                           

w zespołach stałych, a także członkowie zespołów stałych zobowiązane są poinformować 

pisemnie Zarząd Krajowy o zaistnieniu okoliczności ich dotyczących , które pozostają                        

w sprzeczności z celami Stowarzyszenia. 

 

§ 21 

 

1. Delegaci wybierani są na Walnych Zebraniach Członków Regionów oraz na Walnym Zebraniu 

Członków (przez członków nie przynależących do żadnego Regionu), według klucza wyborczego 

ustalonego przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia. Klucz wyborczy określa liczbę delegatów 

wybranych proporcjonalnie do liczby członków. 

2.Wybór delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów może odbywać się w drodze głosowania                                     

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się w ten sposób, iż – po przekazaniu przez 

Zarząd karty głosowania z nazwiskami osób kandydujących na Krajowe Zebranie Delegatów członek 

oddaje głos przesyłając wiadomość elektronicznie na adres poczty elektronicznej Zarządu. Głosowanie 

na delegata odbywa się poprzez oddanie głosu na jedną osobę z listy kandydatów na karcie głosowania. 

Delegatami zostają osoby, które uzyskały w kolejności największą liczbę głosów. Głosy złożone drogą 

elektroniczną uznawane są za ważne jeśli wpłynęły najpóźniej przed planowaną godziną rozpoczęcia 

Walnego Zebrania. Wyniki głosowania złożone tą drogą są ujawniane bezpośrednio                                                    

po przeprowadzeniu głosowania na Walnym Zebraniu, następnie są one dodawane do wyniku 

głosowania przeprowadzonego na Walnym Zebraniu. Po zsumowaniu głosów – prowadzący obrady 

przedstawia ostateczne wyniki głosowania tj. ogólną liczbę uprawnionych do głosowania, liczbę 

głosujących oraz 

wyniki głosowania. Członek oddający głos drogą elektroniczną winien przekazać i aktualizować 

Zarządowi swój adres mailowy – w przeciwnym razie głosy oddane z niezgłoszonego adresu 

mailowego, uznawane będą za głosy nieważnie oddane. 

 

§ 22. 

 

1. Zarząd Krajowy pierwszej kadencji w liczbie 7 osób wybierają spośród siebie członkowie założyciele 

Stowarzyszenia. Członkowie założyciele wybierają Prezesa, pozostały skład – skarbnik, viceprezes - 

konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. 
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2. Zarząd Krajowy następnych kadencji w liczbie 7 - 9 osób wybierany jest przez Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera Prezesa, pozostały 

skład Zarządu Krajowego - skarbnik, wiceprezes - konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. 

3. Krajową Komisję Rewizyjną pierwszej kadencji wybierają spośród siebie członkowie założyciele 

Stowarzyszenia. 

4. Zarząd Krajowy ustala szczegółowy zakres odpowiedzialności poszczególnych osób 

wchodzących w skład Zarządu oraz regulamin swojej pracy z tym zastrzeżeniem, że posiedzenia 

Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Każde posiedzenie Zarządu jest 

protokołowane. 

5. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje Prezes lub v-ce Prezes Zarządu Krajowego, w przypadku 

niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co 

najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu Krajowego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

wniosku. 

 

§ 23 

 

1. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci w trakcie kadencji osoby wchodzącej w skład 

władz, skład osobowy tego organu uzupełniany jest osobą, która w wyborach uzyskała następną w 

kolejności największą liczbę głosów. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu 

organu Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Krajowy powiadamia o uzupełnieniu składu organu daną osobę w ciągu 30 dni.  Jeżeli 

wskazana osoba odmówi udziału w organie lub w przypadku braku kandydata, Zarząd 

Krajowy  w terminie 30 dni podejmuje uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia/Krajowego Zebrania Delegatów w celu dokonania wyborów uzupełniających 

do składu organu. 

 

 

Rozdział V 

Kompetencje władz krajowych Stowarzyszenia 

 

§ 24. 

 

1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jak i zastępującego go 

Krajowego Zebrania Delegatów zwanych dalej Zebraniem należy: 

a) określanie i uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia 

b) uchwalanie statutu i jego zmian 

c) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia 
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d) powoływanie i odwoływanie członków władz krajowych Stowarzyszenia tj. Zarządu Krajowego i 

Krajowej Komisji Rewizyjnej 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego oraz podejmowanie 

uchwał o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium dla Zarządu Krajowego, na wniosek Krajowej 

Komisji Rewizyjnej, 

f) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych 

przygotowanych przez Zarząd Krajowy, 

g) rozpatrywanie przewidzianych niniejszym Statutem odwołań od uchwał Zarządu Krajowego 

h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu 

Krajowego lub co najmniej ½ członków Stowarzyszenia. 

i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

j) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia 

 

§ 25 

 

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Krajowego należy: 

a) organizowanie i kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu                                           

i kierunkami określonymi przez Walne Zebranie Członków 

b) powoływanie i odwoływanie zespołów stałych. Zarząd określa w drodze uchwały nazwę zespołu, 

jego zadania, sposób koordynacji pracy zespołu oraz skład osobowy zespołu. . 

c) powoływanie i odwoływanie zespołów doraźnych w celu prowadzenia określonych spraw. Zarząd 

określa w drodze uchwały skład osobowy zespołu, jego zadania, sposób koordynacji pracy zespołu oraz 

termin jej zakończenia. 

d) uchwalanie projektu budżetu Stowarzyszenia i przygotowywanie i przedstawianie Walnemu 

Zebraniu Członków Stowarzyszenia rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań                               

z działalności , 

e) prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia 

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

h) ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich, a także przypadków ubiegania się                           

o czasowe zwolnienie ze składek 

i) podejmowanie uchwał dotyczących nabycia i utraty członkostwa zwyczajnego dla osób 

zamieszkałych lub przebywających na obszarze nie objętym działaniem władz regionalnych, 

j) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i zwalniania pracowników oraz warunków ich 

zatrudniania. 
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k) opracowywanie regulaminów pracy Zarządu Krajowego i przedstawianie go do zatwierdzenia przez 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

l) rozpoznawanie wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej i podejmowanie działań 

naprawczych 

ł) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – Regionów 

m) ustanawianie pełnomocników prowadzących sprawy Stowarzyszenia 

n) koordynowanie działalności Zarządów Regionów, 

o) uchylanie uchwał Zarządów Regionów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, 

postanowieniami statutu oraz uchwałami władz krajowych, 

p) zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia, 

r) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i 

ruchomego Stowarzyszenia, 

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

regulaminów Zarządów Regionów, 

t) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych 

organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy 

zagraniczne, 

u) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych 

organizacji, 

w) określenie zasad etyki i współpracy członkowskiej wskazanych w § 14 ust. 6. 

 

§ 26. 

 

1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia 

2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają 

spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza. 

3. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

4. Krajowa Komisja Rewizyjna opracowuje regulamin swojego działania i przedstawia go do 

zatwierdzenia w formie uchwały Walnemu Zebraniu Członków. 

 

§ 27. 

 

1. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku wykonywania przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia uchwał 

Walnego Zebrania Członków oraz działalności finansowej Stowarzyszenia i wnioskowanie na tej 

podstawie do Zebrania o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu 



17 
 

b) zwołanie Krajowego Zebrania Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd Krajowy, w terminie 

lub trybie ustalonym w statucie, 

c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zebrania Delegatów, 

d) opracowanie ramowego regulaminu pracy Regionalnych Komisji Rewizyjnych określającego tryb i 

zasady działania tych Komisji 

e) nadzorowanie i wspomaganie działań Regionalnych Komisji Rewizyjnych 

 

Rozdział VI 

Tryb działania krajowego organu stanowiącego Stowarzyszenia 

 

§ 28. 

 

1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Zebraniem może być zwyczajne lub 

nadzwyczajne. 

2.Zebranie zwyczajne i nadzwyczajne obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad. 

3.Obradami Zebrania zwyczajnego i nadzwyczajnego kieruje wybrany przed rozpoczęciem jego obrad 

przewodniczący. 

4. Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Krajowy co najmniej raz do roku. Zawiadomienie 

o terminie tego Zebrania jego miejscu i proponowanym porządku obrad w tym o projektach uchwał - 

następuje z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

5. Zebranie nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy lub na pisemny 

wniosek co najmniej 15% członków lub delegatów albo na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

6. Zarząd Krajowy jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub 

Nadzwyczajne Zebranie Delegatów w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku określonego w ust.5. 

Zawiadomienie o terminie tego Zebrania jego miejscu i proponowanym porządku w tym o projektach 

uchwał - obrad następuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem: 

 a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Regionu, 

c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków 

zwyczajnych Regionu 

5. Zarząd Regionu jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 7 dni, 

od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 4. lit. b i c zawiadamiając członków o jego 

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad w tym o projektach uchwał - co najmniej na 7 dni 

przed jego terminem. Zebranie powinno się odbyć w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia 

złożenia wniosku. 
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6. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Regionu Walnego Zebrania Członków Regionu, w terminie 

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

Regionu. 

 

Rozdział VII 

Kompetencje władz regionów Stowarzyszenia 

 

§ 29. 

 

1. Najwyższą władzą Regionu Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Regionu Stowarzyszenia 

2. Walne Zebranie Członków Regionu działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu zgodnie 

z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz krajowych Stowarzyszenia 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Regionu zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Regionu. 

Jako zebranie sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków Regionu Stowarzyszenia 

zwoływane jest po pierwszej kadencji po roku – z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 a w następnych kadencjach 

co 2 lata.  O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad w tym o projektach uchwał - 

Członkowie Regionu zawiadamiani są co najmniej na 14 dni przed jego terminem. 

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Regionu jest zwoływane przez Zarząd Regionu:  

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Regionu, 

c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków 

zwyczajnych Regionu 

5. Zarząd Regionu jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w 

ciągu 7 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 4. lit. b i c 

zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad w tym o 

projektach uchwał - co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zebranie powinno się odbyć 

w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

6. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Regionu Walnego Zebrania Członków Regionu, 

w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest 

Komisja Rewizyjna Regionu. 

7. Do wyborów członków Organów Regionu stosuje się odpowiednio postanowienia § 23 ust.1 i 2 

Statutu. 

§ 30. 

 

1.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Regionu należy: 

a) wybór delegatów do Krajowego Zebrania Delegatów 
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b) powoływanie Zarządu Regionu i wybór Prezesa Zarządu Regionu. 

c) odwoływanie Zarządu Regionu w przypadku powtarzającego się naruszania postanowień Statutu lub 

uchwał władz krajowych, a także w przypadku nie otrzymania absolutorium przez Zarząd 

d) uchwalanie budżetu Regionu i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Regionu oraz podejmowanie                          

na wniosek Komisji Rewizyjnej Regionu uchwał o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium dla 

Zarządu Regionu 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Regionu, złożonych przez członków Stowarzyszenia 

zamieszkałych lub przebywających na obszarze działania Regionu. 

g) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej Regionu 

h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Regionu Zebranie powinno się odbyć w terminie nie 

przekraczającym 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku 

 

§ 31 

 

1. Zarząd Regionu kieruje działalnością regionu Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków Regionu i władz krajowych  

2. Zarząd Regionu składa się od 3 do 5 osób i powoływany jest na Walnym Zebraniu Członków Regionu 

3. Zarząd Regionu na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona V-ce Prezesa oraz 

skarbnika. 

4. Zarząd Regionu określa szczegółowy tryb i zasady swego działania na podstawie regulaminu 

ramowego opracowanego przez Zarząd Krajowy. 

5. Posiedzenia Zarządu Regionu zwołuje Prezes Zarządu Regionu lub wiceprezes w przypadku 

niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek                                   

co najmniej dwóch członków Zarządu Regionu, w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku. 

 

§ 32. 

 

1. Do kompetencji Zarządu Regionu należy: 

a) wykonywanie uchwał władz krajowych skierowanych do Zarządów regionów oraz uchwał Walnego 

Zebrania Członków Regionu, 

b) organizowanie i kierowanie działalnością regionu Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami 

Statutu, a także określanie szczegółowych kierunków działania Regionu, 

c) współtworzenie we współpracy z Zarządem Krajowym zespołów stałych i doraźnych, 

d) przygotowywanie projektu budżetu Regionu i rocznego sprawozdania finansowego, 

e) reprezentowanie Regionu na zewnątrz, 

f) zarządzanie majątkiem Regionu w ramach posiadanych uprawnień i pełnomocnictw, 
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g) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień, 

h) podejmowanie uchwał dotyczących nabycia i utraty członkostwa zwyczajnego, 

i) przedkładanie wniosków o rozwiązanie Regionu na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków Regionu, 

j) współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie działania Regionu w celu 

realizacji zadań statutowych, 

k) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Regionu, 

l) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Regionu. 

 

§ 33. 

 

1. Komisja Rewizyjna Regionu Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej Regionu. 

2. Komisja Rewizyjna Regionu składa się z 3 do 5 osób, które na swym pierwszym posiedzeniu 

wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach regionu 

Stowarzyszenia. 

4. Komisja Rewizyjna Regionu działa na podstawie regulaminu opracowanego na podstawie ramowego 

regulaminu uchwalonego przez Krajową Komisję Rewizyjną i zatwierdzonego w formie uchwały przez 

Walne Zebranie Członków Regionu. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Regionu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku 

i są protokołowane. Posiedzenie komisji zwołuje jej Przewodniczący lub inny członek komisji w 

przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego. 

 

§ 34. 

 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Regionu należy: 

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku wykonywania przez Zarząd Regionu Stowarzyszenia uchwał 

Walnego Zebrania Członków Regionu oraz działalności finansowej Regionu Stowarzyszenia                              

i wnioskowanie na tej podstawie do Walnego Zebrania Członków Regionu o udzielenie lub nie 

udzielenie absolutorium Zarządowi Regionu 

b) zwołanie Walnego Zebrania Członków Regionu, w razie nie zwołania go przez Zarząd Regionu,                        

w terminie lub trybie ustalonym w statucie, 

c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Regionu, 

d) wnioskowanie do Zarządu Krajowego o uchylenie uchwał Zarządów Regionów w, w razie ich 

sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych, 

e) przedstawianie Zarządowi Regionu uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących 

działalności statutowej i finansowej. 
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Rozdział VIII 

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

 

§35. 

 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu 

Krajowego, w tym prezesa lub v-ce prezesa. 

2. Do reprezentowania Regionu wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu Regionu,                               

w tym prezesa lub v-ce prezesa.  

 

§ 36. 

 

Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie: 

- do kwoty 10.000 zł, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu Krajowego w 

tym prezesa lub v-ce prezesa, przy każdorazowej kontrasygnacie skarbnika Zarządu 

Krajowego. 

- od kwoty powyżej 10.000 zł do kwoty 50.000 zł, wymagane jest łączne działanie trzech 

członków Zarządu Krajowego w tym prezesa lub v-ce prezesa, przy każdorazowej 

kontrasygnacie skarbnika Zarządu Krajowego. 

- od kwoty powyżej 50.000 zł, wymagane jest łączne działanie czterech członków Zarządu 

Krajowego, w tym prezesa lub v-ce prezesa, przy każdorazowej kontrasygnacie skarbnika 

Zarządu Krajowego. 

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Region wymagane jest łączne działanie dwóch 

członków Zarządu Regionu, w tym prezesa lub v-ce prezesa przy każdorazowej kontrasygnacie 

skarbnika Zarządu Regionu. Czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych 

Regionu powyżej 50 000 PLN jednorazowo lub 200 000 PLN (przy zobowiązaniach powtarzalnych w 

skali roku kalendarzowego) dokonuje trzech członków Zarządu Regionu, w tym prezes lub v-ce prezes 

przy każdorazowej kontrasygnacie skarbnika Zarządu Krajowego. 

3. Członkowie Zarządu Regionu nie posiadającego osobowości prawnej mogą zaciągać powyższe 

zobowiązania na podstawie imiennych pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Krajowy. 

 

§ 36a. 

 

W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu lub Członkiem Zarządu Regionu oraz                  

w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany                       
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w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania 

delegatów). 

. 

Rozdział IX 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 37. 

 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie i wpisowe, 

b) dotacje, darowizny, zapisy i spadki 

c) odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych , 

d) dochody z majątku Stowarzyszenia , 

e) dochody pochodzące z ofiarności publicznej 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Środki pieniężne w dyspozycji Stowarzyszenia powinny być przechowywane na rachunku bankowym 

Stowarzyszenia lub subkontach tworzonych do rachunku głównego dla poszczególnych regionów 

Stowarzyszenia. 

4.Dla operacji gotówkowych do kwoty 2000 PLN dopuszcza się prowadzenie kasy. 

5. Stowarzyszenie nie może:  

- udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 

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

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", 

- przekazywać  majątku Stowarzyszenia na rzecz ich 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; 

- wykorzystywać majątku Stowarzyszenia 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; 

-dokonywać  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych. 
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Rozdział IX 

Zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu oraz likwidacji Stowarzyszenia. 

 

§ 38. 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Zmiany po przyjęciu uchwał zmieniających zapisy Statutu, zgłaszane są przez Zarząd do Sądu 

Rejestrowego najpóźniej w terminie 7 dni od ich uchwalenia. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

4. Likwidatorami są członkowie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, jeśli uchwała nie wyznaczy 

innych likwidatorów. 

5. W sprawach dotyczących likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

 

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

 

§39. 

W sprawach nie uregulowanych zapisami niniejszego Statutu mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz odpowiednio inne przepisy 

prawa. 


