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Statut Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych 

z siedzibą w Cieszynie 

-tekst jednolity- 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie zwane dalej Stowarzyszeniem 

posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

 

 

§ 2. 

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać nazwy 

skróconej Stowarzyszenie KKK. 

 

§ 3. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym 

uwzględnieniem Cieszyna i powiatu cieszyńskiego, zaś siedziba władz naczelnych mieści się w 

Cieszynie. 

 

§ 4. 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

2. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności 

wykonywane w związku z pełniona funkcją. 

 

§ 5. 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych  

w przepisach szczegółowych. 

 

§ 6. 

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały, obejmujące zasięgiem 

działania jeden lub kilka powiatów. 

 

§ 7. 

Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną. 

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 8. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości wszystkich osób, a w szczególności kobiet w 

ich działalności społecznej, zawodowej, osobistej i rodzinnej, 

2. wspieranie edukacji obywatelskiej wszystkich osób, a w szczególności dzieci i młodzieży, 

kobiet, 

3. dbałość i ochrona instytucji rodziny, 
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4. upowszechnianie polityki równych szans kobiet i mężczyzn, 

5. działania na rzecz sprawiedliwego społecznie, równego traktowania w zatrudnieniu kobiet, 

mężczyzn, osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych losowo, 

6. przeciwdziałanie  dyskryminacji, mobbingowi   i innym formom nieposzanowania praw 

pracownika, 

7. popularyzacja wiedzy na temat integracji europejskiej, 

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi, 

których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych, 

9. wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, 

10. upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez społeczeństwo, 

11. wspieranie i promocja ekologii, 

12. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

14. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka, 

15. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

16. pomocy Polonii i Polakom za granicą. 

 

Celem statutowym Stowarzyszenia jest również działalność naukowa, naukowo-techniczna, 

oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie  kultury 

fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy 

dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu 

religijnego - w części przeznaczonej na te cele. 

Celami szczegółowymi Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych są także: 

W płaszczyźnie działalności społeczno-edukacyjnej: 

a. promocję kobiet jako partnerów do działań z zakresu integracji społecznej, 

b. wsparcie dla inicjatyw: naukowych, kształceniowych i gospodarczych na rzecz aktywizacji 

kobiet w społeczności regionu, 

c. tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i kobiet 

napotykających bariery w dostępie i sposobie korzystania z edukacji, 

d. promowanie e-learningu do podnoszenia poziomu aktywności społecznej w regionie, 

e. inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności  opiniotwórczej, naukowej  

i  popularyzatorskiej wynikającej z celów Stowarzyszenia. 

 

W dziedzinie wspierania rozwoju zawodowego: 

a. walkę z dyskryminacją zawodową w celu zwiększenia szans na rynku pracy, 

b. działalność na rzecz pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, 

c. ulepszanie lokalnych systemów kształcenia i dostosowywanie ich do potrzeb rynku pracy, 

d. wspomaganie prowadzących działalność gospodarczą, 

e. promocja samozatrudnienia i innych alternatywnych form pracy, 

f. motywowanie do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych. 

 

W dziedzinie wspierania rozwoju osobistego: 
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a. tworzenie warunków do aktywizacji  towarzyskiej, kulturalnej, rekreacyjnej 

 i turystycznej kobiet w celu integracji środowiska kobiecego, 

b. wzmocnienie potencjału zdrowia, profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia kobiet, 

dzieci i młodzieży, 

c. kreowanie własnego kobiecego wizerunku i aktywnego, twórczego stylu życia, 

d. popularyzacja wiedzy na temat rozwoju osobistego kobiet, dzieci i młodzieży, 

e. rozwijanie umiejętności pozazawodowych kobiet oraz ich zainteresowań  

i predyspozycji. 

 

§ 9. 

1. Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele poprzez prowadzenie działalności 

kształceniowej oraz informacyjno-promocyjnej we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, społecznościami lokalnymi i regionalnymi. 

2.    Cele realizowane będą w szczególności poprzez następujące działania: 

a. organizowanie imprez kształceniowych, towarzyskich i artystycznych popularyzujących 

misję Stowarzyszenia w formie: wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, debat, sympozjów, 

konferencji, seminariów, prelekcji, dyskusji, odczytów i spotkań towarzyskich, 

b. prowadzenie działalności kształceniowej rozwijającej różnorodne umiejętności 

pozazawodowe wszystkich osób, a w szczególności kobiet oraz ich zainteresowania i 

predyspozycje w formie: szkół, szkoleń, warsztatów, kursów, 

c. organizowanie działalności wydawniczej i e-systemów informacji służących promocji  misji 

Stowarzyszenia oraz upowszechnianiu wiedzy na temat integracji europejskiej, 

d. tworzenie punktów informacji i planowania kariery zawodowej dla wszystkich osób, a w 

szczególności kobiet i młodzieży, 

e. działania na rzecz prozdrowotnych form spędzania czasu wolnego, takich jak: organizacja 

wycieczek, wyjazdów sportowo-turystyczne i integracyjnych dla dzieci, młodzieży, kobiet i 

rodzin, 

f. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, rehabilitacyjnych i 

rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

g. tworzenie lokalnych ośrodków wspierania przedsiębiorczości wszystkich osób, a w 

szczególności kobiet i młodzieży akademickiej, 

h. organizowanie kursów językowych i innych o charakterze edukacyjnym, 

i. współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i 

badawczymi oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji statutowych celów 

Stowarzyszenia, 

j. wsparcie dla dzieci wybitnie zdolnych oraz mających trudności w uczeniu się poprzez 

organizowanie nowatorskich rozwiązań, 

k. utrzymywanie kontaktów, współpracy i wymiany z organizacjami krajowymi, 

zagranicznymi i międzynarodowymi promującymi przedsiębiorczość i kreatywność kobiet, 

l. promocja i organizowanie grup wsparcia dla kobiet, dzieci i młodzieży 

m. konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i w zakresie doradztwa zawodowego  - 

indywidualne i grupowe dla wszystkich osób, a w szczególności kobiet, dzieci i młodzieży, 

n. edukacja ekologiczna i wspieranie produktów i usług proekologicznych, 

o. inicjatywy i działalność projektodawcza w zakresie kapitału ludzkiego w celach zgodnych z 

misją Stowarzyszenia. 

 

 

§ 10. 
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1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji 

celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 

 

 

Rozdział III 

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 11. 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

§ 12. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

 

§ 13. 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba 

prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna o szczególnych zasługach dla 

Stowarzyszenia. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie 

pisemnej deklaracji. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne 

Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 

5. Członkowie zwyczajni i wspierający oraz honorowi należą organizacyjnie do właściwego 

terenowego oddziału. 

 

§ 14. 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia  

o skreśleniu z listy członków. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 

 

§ 15. 

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa 

określone w § 14 ust. 1. 

2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach 

Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2. 
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4. Członek honorowy prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych działaniach 

Stowarzyszenia. 

§ 16. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

3) wykluczenia członka w przypadku: 

a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań 

przez okres przekraczający 6 miesięcy, 

b) braku przejawów aktywności przez okres przekraczający 6 miesięcy,   

c) utraty Statutowych wymogów członkostwa, 

d) działania na szkodę Stowarzyszenia, 

e) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

f) popełnienia czynu hańbiącego lub zachowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia, 

g) inne naruszenia zasad istotnych dla działalności stowarzyszenia zaproponowane przez 

członków/Zarząd. 

 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzeka Zarząd Stowarzyszenia bądź Zarząd Oddziału 

podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. 

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia bądź Oddziału w formie uchwały, przed 

podjęciem której umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na 

posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie 

zainteresowanego. Od uchwał Zarządu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. 

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone 

w ust. 3. 

 

      Rozdział IV 

 

Organy Stowarzyszenia 

 

§ 17. 

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 

    1) Walne Zebranie Członków, 

    2) Zarząd Główny, 

    3) Główna Komisja Rewizyjna. 

 

§ 18. 

1. Kadencja Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a wybór członków 

Głównej Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością 

głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków. 

2. Członkowie Zarządu Głównego wybierani są na czas nieokreślony. 

3. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 

członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. 

4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały 

pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 



 

6 

 

 

§ 19. 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka naczelnych władz Stowarzyszenia  

skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone 

stanowisko. 

 

§ 20. 

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd 

Główny wymagany jest wniosek co najmniej 7. osób deklarujących przystąpienie do 

Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd 

Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę. 

2. Władzami Oddziału są: 

1) Walne Zebranie Członków Oddziału, 

2) Zarząd Oddziału, 

3) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

 

§ 21. 

1. Kadencja Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata,  

a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków 

obecnych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. 

2. Członkowie Zarządu Oddziału wybierani są na czas nieokreślony. 

3. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 

członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały 

pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu 

tajnym. 

 

§ 22. 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w 

trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych 

kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków 

władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 23. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający. 

 

§ 24. 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do 31 marca. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
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4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i 

sekretarz. 

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością obecnych członków na każdym WZC spośród członków Stowarzyszenia nie 

wchodzących w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. 

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania 

Członków. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach przez: 

1) Zarząd Główny, 

2) Główną Komisję Rewizyjną, 

3) 2/3 członków Stowarzyszenia. 

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny 

powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

10. W razie braku quorum określonego w ust. 9, Zarząd Główny zwołuje Walne Zebranie 

Członków w tym samym dniu po upływie 30. minut z tym, że Walne Zebranie Członków 

zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków. 

 

§ 25. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

1) uchwalenie statutu i jego zmian, 

2) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

4) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

5) ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia, 

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 200.000. 

zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

 

 

§ 26. 

1. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  

w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej lub 

2/3 członków Stowarzyszenia. 

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

zostało zwołane. 

 

 

Zarząd Główny 

 

§ 27. 

1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności 

Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na 

zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd Główny składa się z dwóch do czterech członków. 

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu Głównego są dwie osoby działające 

łącznie spośród składu Zarządu. 

4. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny. 
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5. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co dwa 

miesiące. 

 

§ 28. 

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy: 

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia, 

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 

7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

8) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich 

działania oraz siedziby, 

9) koordynowanie działalności jednostek terenowych, 

10) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z 

przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia, 

11) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, 

postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych, 

12) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym 

ramowych regulaminów zarządów oddziałów, 

13) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach określonych w § 16 

ust. 3. 

14) obniżanie wysokości składek członkowskich dla osób w trudnej sytuacji życiowej, 

15) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 

2.  W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt 10), Zarząd Główny powołuje Zarząd 

Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez 

Walne Zebranie Członków Oddziału. 

 

Główna Komisja Rewizyjna 

 

§ 29. 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania 

kontroli nad jego działalnością. 

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z  1 - 2. członków. 

 

§ 30. 

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli, 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a 

także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny  

w terminie ustalonym statutem, 

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 

absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
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§ 31. 

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

2. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie 

regulaminu. 

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia 

wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych 

spraw. 

 

§ 32. 

W przypadkach określonych w § 30 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane  

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie 

później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 

 

 

        Rozdział V 

 

Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze 

 

§ 33. 

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

wg zasad określonych w § 7 i § 20, 21 i 22 Statutu. 

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

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego 

członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału. 

 

 

 

§ 34. 

Władzami Oddziału są władze określone w § 20 ust. 2. 

 

 

 

Walne Zebranie Członków Oddziału 

 

§ 35. 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału. 

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 36. 

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 

1)  uchwalanie programów działania oddziałów, 

2)  wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału, 

3)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału. 

 

§ 37. 

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oddziału, 
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2) z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału 

oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia. 

 

§ 38. 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków  

o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 14 dni przed 

wyznaczonym terminem. 

2. Postanowienia § 24 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 39. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału: 

 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie Zarządu Głównego, 

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

4) na pisemny wniosek co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków 

zwyczajnych oddziału. 

 

1. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

3 i 4. 

2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, 

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

Rewizyjna Oddziału. 

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

których zostało zwołane. 

4. Postanowienia § 24 ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

 

       Zarząd Oddziału 

 

§ 40. 

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania. 

 

§ 41. 

1. Zarząd Oddziału składa się z 3. członków. 

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

raz na dwa miesiące. 

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub 

na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu Oddziału, w terminie 7. dni od dnia 

zgłoszenia wniosku. 

 

§ 42. 

1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego 

oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału, 

2) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, 

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw, 

4) organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą 

działalnością, 
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5) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień 

6) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu 

naruszenia zasad określonych w § 14 ust. pkt 2 i § 16 ust. 1 pkt 3 Statutu, 

7) uchwalanie wniosku o rozwiązanie Oddziału, 

8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału, 

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

2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez prezesa i wice prezesa. 

 

§ 43. 

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określają regulaminy uchwalone 

przez te Zarządy. 

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

 

§ 44. 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności 

Zarządu Oddziału. 

§ 45. 

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 1 - 2. członków. 

 

§ 46. 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału 

2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną, 

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

działalności statutowej i finansowej Oddziału, 

4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu 

Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych, 

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

 

§ 47. 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu 

Oddziału co najmniej 2 razy do roku. 

 

§ 48. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

 

§ 49. 

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określają regulaminy 

uchwalone przez te Komisje. 

 

 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze 

 

§ 50. 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
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§ 51. 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1) składki członkowskie, 

2) darowizny, zapisy i spadki, 

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, 

dochody z majątku Stowarzyszenia), 

4) dotacje, 

5) inne źródła. 

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane regularnie. Nowo przyjęci członkowie 

wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny, w ciągu 6. tygodni od 

otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa 

Zarząd Główny w uchwalonym przez siebie regulaminie. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 52. 

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw  

i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 

Głównego. Dodatkowo przy kwocie przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych), zgodnie z § 25 pkt 6 statutu, wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków. 

 

 

       Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 53. 

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

przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w 

statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 

r. Prawo o stowarzyszeniach. 

 

 

Statut przyjęto uchwałą  Walnego Zebrania Członków w dniu 16  września 2019 r. 

 

Podpisano: 

 

Romualda Rojowska – prezeska zarządu 

Małgorzata Wacławik-Syrokosz – wiceprezes zarządu 

Halina Czaderna – członkini zarządu 


