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Statut stowarzyszenia „Otwarte Kaszuby” 
 

Rozdział I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Nazwa, osobowość prawna, podstawa prawna 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Otwarte Kaszuby” i zwane jest w dalszej części Statutu  
„Stowarzyszeniem”. 
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 
kwietnia 1989 r. (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), niniejszego Statutu, oraz uchwałami władz 
Stowarzyszenia, w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 
 

§ 2 
Czas trwania, siedziba, teren działania 

 
1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Kartuzy. 
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
4. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może tworzyć wyodrębnione w jej 
strukturze jednostki organizacyjne, w szczególności oddziały, oraz zatrudniać pracowników 
i osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem w innych formach prawnych. 
5. Dla  właściwego realizowania swych celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność  
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 3 

Nazwa, symbol 
 

1. Stowarzyszenie posługuje się, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  
pełną nazwą w brzmieniu określonym w § 1 Statutu.  
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku (godła, znaku słowno-graficznego 
– logo, melodii) oraz pieczęci z godłem lub logo i nazwą Stowarzyszenia lub jej skrótem.  
3. Znak wyróżniający Stowarzyszenie określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia.  
4. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej. 
 

§ 4 
Działalność Stowarzyszenia, możliwość zrzeszania się 

 
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników. 
3. Wykonywanie niektórych czynności lub prowadzenie niektórych spraw z zakresu  
działalności Stowarzyszenia może być powierzone przez Stowarzyszenie innym osobom 
fizycznym lub prawnym, z wykorzystaniem dozwolonych prawem umów. 
4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o podobnym zakresie i charakterze 
działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
5. Stowarzyszenie może przystępować do spółek i fundacji. 
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Rozdział II 

 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 

 
§ 5 

Cele 
 

1. Do celów Stowarzyszenia należy: 
a) Promowanie idei miast i gmin obywatelskich oraz działalność w zakresie zwiększania 

partycypacji obywatelskiej i dialogu społecznego; 
b) Rozwój demokracji miejskiej i gminnej, kształtowanie kompetencji obywatelskich, 

wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych i sąsiedzkich, powiązań i 
współpracy między różnymi grupami mieszkańców oraz różnymi środowiskami; 

c) Działalność w zakresie identyfikacji problemów lokalnych społeczności i środowisk 
oraz udzielanie im wsparcia w ich rozwiązywaniu poprzez tworzenie koncepcji 
działań, dobrych praktyk, prowadzenie konsultacji społecznych i współpracę z 
władzami samorządowymi odnośnie polityk i inwestycji istotnych dla lokalnych 
społeczności i środowisk; 

d) Rozwój gospodarczy w regionie, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
e) Rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
f) Działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego; 
g) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 

h) Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i budowy społeczeństwa wolnego od 
dyskryminacji; 

i) Rozpowszechnianie wiedzy i informacji istotnych dla badania i stymulowania 
aktywności społecznej; 

j) Rozwój kultury i sztuki; 
k) Promocja sportu i turystyki; 
l) Upowszechnianie tradycji kaszubskiej, pielęgnowania kultury kaszubskiej w regionie 

oraz promocja zwyczajów kaszubskich na terenie kraju i zagranicy, a także 
budowanie przestrzenii dialogu pomiędzy Kaszubami a społecznościami z innych 
regionów. 
 

 
2. Cele opisane w § 5 ust. 1 Statutu realizowane są na rzecz całego społeczeństwa. 
 

§ 6 
Sposoby realizacji celów 

 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną:  

a) prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i 
sportowych, w szczególności: organizacja debat, dyskusji i  odczytów; 
prowadzenie działań i kampanii informacyjnych i promujących wśród 
mieszkańców postawy zgodne z celami Stowarzyszenia;  

b) prowadzenie działalności wydawniczej; 
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c) gromadzenie informacji oraz przygotowywanie i przedstawianie opracowań, 
studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem 
wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej; 

d) monitorowanie i ewaluacja działań podejmowanych przez władze samorządowe, 
informowanie o nich mieszkańców i inne organizacje, udział w organach 
samorządowych; 

e) opracowywanie i promowanie projektów rozwiązań dotyczących spraw z zakresu 
działalności statutowej Stowarzyszenia; inicjowanie debaty publicznej oraz 
rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym;  

f) uczestniczenie w inicjatywach lokalnych i konsultacjach społecznych; 
g) kontakt i współpraca z władzami samorządowymi oraz instytucjami 

opiniodawczymi i kontrolnymi; 
h) współpracę z innymi organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami,  

fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu i 
podmiotami polskimi i zagranicznymi, a także podejmowanie starań o pomoc 
rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji; 

i) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia przez aktywność 
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską; 

j) inicjowanie oraz uczestniczenie jako strona w postępowaniach administracyjnych i 
sądowych (w tym postępowaniach przed sądami arbitrażowymi) w charakterze 
organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących 
przepisach prawa w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia, dotyczącymi 
mieszkańców miast i gmin; 

k) inne formy aktywności przewidziane w przepisach określających zasady 
udostępniania informacji o środowisku naturalnym, ochrony środowiska 
naturalnego, przyrody, w tym również w przepisach prawa Unii Europejskiej; 

l) prowadzenie działalności dobroczynnej przez organizowanie pomocy oraz 
wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych. 

 
 
 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 7 

Członkowie Stowarzyszenia 
 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkujące w Polsce i 
za granicą, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia. Członków 
przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji przystąpienia.  
 
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych; 
b) wspierających; 
c) honorowych. 
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§ 8 

Warunki członkostwa 
 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 
16 lat życia i posiada pełnię praw publicznych oraz popiera cele Stowarzyszenia zawarte w §5  
Statutu.  
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenia i deklarująca na jego rzecz pomoc materialną lub intelektualną.  
3. Osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 
może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 
4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, którym tę godność nadał Zarząd, za 
szczególne zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek honorowy musi wyrazić 
zgodę na nadanie mu tej godności.  
 
 

§ 9 
Uzyskanie członkostwa 

 
1. Kandydat na członka zwyczajnego lub na członka wpierającego składa pisemną deklarację 
członkowską, w której zobowiązuje się do przestrzegania Statutu oraz wykonywania 
obowiązków członka Stowarzyszenia.  
2. Formularz pisemnej deklaracji przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia.  
3. Po otrzymaniu deklaracji, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o przyjęciu 
kandydata w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku odmowy przyjęcia 
kandydata, Zarząd wydaje uchwałę o odmowie przyjęcia kandydata. 
4. W przypadku członków honorowych członkostwo w Stowarzyszeniu powstaje z chwilą 
podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia. 
  
 

§ 10 
Prawa członka Stowarzyszenia 

 
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

a) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia; 
b) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia; 
c) używania znaków wyróżniających Stowarzyszenia w działaniach związanych z 

realizacją celów statutowych Stowarzyszenia; 
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia. 
e) zgłaszania własnych inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych oraz 

domagania się od władz Stowarzyszenia wsparcia i współdziałania w  ich 
realizacji. 

2. Członkowie wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i 
biernego prawa wyborczego w wyborach do organów Stowarzyszenia. 
3. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych.  
 
 

§ 11 
Obowiązki członka Stowarzyszenia 
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1. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani: 
a) Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia. 
b) Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia. 
c) Dbać o jego dobre imię. 
d) Przestrzegać zasad współżycia społecznego, otwartości i szacunku. 
e) Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
f) Regularnie i terminowo opłacać składki. 
g) Niezwłocznie zgłaszać Zarządowi każdą zmianę adresu poczty elektronicznej lub 

adresu miejsca zamieszkania, a także ujawnić fakt dołączenia do partii politycznej, 
stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej. 

2. Wysokość składki członkowskiej i termin jej płatności ustala Walne Zebranie w drodze 
uchwały. 
3. Na pisemny wniosek członka, Zarząd Stowarzyszenia może w indywidualnych, 
uzasadnionych przypadkach obniżyć wysokość składki członkowskiej lub zwolnić członka z 
obowiązku zapłaty składki członkowskiej w danym roku obrachunkowym.  
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz 
Stowarzyszenia.  

 
§ 12 

Utrata członkostwa 
 

1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje wskutek: 
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uprzednim 

uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia; 
b) prawomocnego wykluczenia, po uprzednim pisemnym upomnieniu, z powodu 

nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia przez okres kolejnych sześciu miesięcy; 

c) prawomocnego wykluczenia, na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, z powodu 
nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk 
Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia; 

d) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy 
umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub w wyniku orzeczenia przez Sąd wobec 
członka kary dodatkowej utraty praw publicznych; 

e) śmierci członka Stowarzyszenia; 
f) rozwiązania Stowarzyszenia. 

 
 
 

Rozdział IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§ 13 

Podział władz Stowarzyszenia 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków 
b) Zarząd Stowarzyszenia 
c) Komisja Rewizyjna 
d) Sąd Koleżeński 
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§ 14 
Zasady funkcjonowania Stowarzyszenia i wymagalność kworum. 

 
1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 2 lata. Dotychczasowe organy i ich 
członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu powołania nowych organów. 
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, wyłączając uchwały w sprawach zmiany Statutu oraz 
rozwiązania Stowarzyszenia, zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich 
ważności wymagana jest obecność przynajmniej połowy liczby osób uprawnionych do 
głosowania.  
3. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 
4. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co 
najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą 
być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.  
5. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być 
wyznaczony wcześniej niż po upływie godziny po pierwszym terminie. 
 
 

§ 15 
Walne Zebranie 

 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz na rok. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej lub grupy co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 
5. Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia, na 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania, 
członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Zebrania oraz o udziale osób zaproszonych i 
podania celu ich zaproszenia poprzez wysłanie zaproszenia informacją drogą pocztową: 
papierową i/lub elektroniczną. 
6. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 50 osób, Walne 
Zebranie Członków może zostać́ zastąpione przez Zebranie Delegatów. W takiej sytuacji 
Zarząd, podejmując taką uchwałę, określi w niej sposób wyboru delegatów, w szczególności 
podział na okręgi, z których wybierani będą delegaci oraz liczbę delegatów z poszczególnych 
okręgów. Liczba delegatów z okręgu musi być proporcjonalna do liczby członków 
Stowarzyszenia, którzy zadeklarują miejsce zamieszkania w tym okręgu oraz zgodna z 
podziałem na oddziały stowarzyszenia. 
 

 
§ 16 

Uczestnictwo w Walnym Zebraniu 
 
1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział: 

a) Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. 
b) Członkowie władz Stowarzyszenia. 
c) Członkowie wspierający i honorowi. 
d) Osoby zaproszone przez główne władze Stowarzyszenia 

2. Członkowie albo delegaci mogą brać udział w Walnym Zebraniu wyłącznie osobiście. 
Niedopuszczalny jest udział przez pełnomocnika lub przy użyciu pełnomocnictwa do 
wykonywania prawa głosu.  
3. Osoby wymienione w § 16 pkt. 1, ppkt. A mają w Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo 
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wyborcze, w ppkt. B – bierne prawo wyborcze, w ppkt. C i D – głos wspierający. 
 
 

§ 17 
Kompetencje Walnego Zebrania 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności; 
b) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia; 
c) uchwalanie Statutu i jego zmian; 
d) wybór i odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej; 
e) ocena działalności organów Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach 

dotyczących wniosków Zarządu; 
f) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia, połączenia z innym 

stowarzyszeniem lub przekształcenia Stowarzyszenia w inne zrzeszenie lub 
organizację; 

 
ROZDZIAŁ V 

Zarząd 
 

§ 18 
Skład zarządu 

 
1. Zarząd składa się z pięciu do jedenastu członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym 
przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i maksymalnie 3 wiceprzewodniczących. Większość 
członków Zarządu muszą stanowić osoby pełnoletnie.  
2. Przewodniczącego oraz Członków Zarządu wybiera się spośród zwyczajnych członków 
Stowarzyszenia. 
3. Zarząd w głosowaniu tajnym wybiera sekretarza, skarbnika i wiceprzewodniczących 
zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłaszanych przez przewodniczącego 
Stowarzyszenia. 
4. Wybór członków Zarządu odbywa się w ten sposób, że Walne Zebranie głosuje nad każdą 
kandydaturą. Dopuszczalne jest łączne głosowanie nad wszystkimi zgłoszonymi 
kandydaturami, jednakże i w takim wypadku oddzielnie zlicza się głosy uzyskane przez 
każdego z kandydatów. Do Zarządu powołane są osoby, za których powołaniem zagłosowała 
większość Walnego Zebrania. Jeśli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych 
stanowisk, do Zarządu powołane są osoby w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych 
stanowisk, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. 
 

§ 19  
Organizacja zarządu 

 
1. Zebrania Zarządu zwołuje jego przewodniczący. Zebrania Zarządu są zwoływane w miarę 
potrzeb, co najmniej raz na 3 miesiące.  
2. Jeżeli wszyscy członkowie są obecni na zebraniu Zarządu albo nieobecni członkowie wyrażą 
na to zgodę w formie pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, Zarząd może obradować i podejmować uchwały bez 
uprzedniego formalnego zwołania. 
3. Przewodniczący Zarządu przewodniczy zebraniu Zarządu, chyba, że powierzy prowadzenie 
obrad innemu członkowi Zarządu. 
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4. W zebraniu Zarządu mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania osoby zaproszone przez 
Zarząd. 
5. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność połowy członków zarządu. Głosowania są 
jawne. Posiedzenia są protokołowane przez sekretarza lub, w przypadku jego nieobecności, 
osobę wyznaczoną przez przewodniczącego zebranie, a protokoły podpisywane przez 
przewodniczącego zebrania oraz protokolanta. 
6. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, głos 
prowadzącego zebranie ma moc rozstrzygającą. 
7. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 
8.	W razie ustąpienia członków z Zarządu Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji władz, 
Zarządowi przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 
połowy liczby składu członków Zarządu pochodzących z wyboru. 
9. W sprawach niecierpiących zwłoki, na wniosek przewodniczącego Zarządu, Zarząd 
podejmuje uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów albo za pośrednictwem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zawiadamiając o tym pozostałych członków 
Zarządu, przewodniczący przedstawia im projekt uchwały oraz wyznacza termin, do którego 
oczekuje na ich głosy odpowiednio na piśmie albo za pośrednictwem środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. Tak podjęte uchwały dla swej ważności wymagają udziału 
w ich podjęciu co najmniej połowy członków Zarządu oraz podpisu przewodniczącego 
Zarządu. 

 
§ 20 

Kompetencje zarządu 
 

Do kompetencji Zarządu należy:  
a) prowadzenie spraw stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz; 
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 
c) sporządzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia; 
d) składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu; 
e) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia; 
f) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania; 
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków; 
h) ustalanie wysokości, terminów i sposobu uiszczania składek członkowskich; 

 
§ 21 

Zasady reprezentacji 
 

Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz dwóch członków Zarządu działających łącznie, w 
tym zawsze przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu. Stowarzyszenie może także 
reprezentować na zewnątrz pełnomocnik upoważniony do danej czynności przez 
przewodniczącego Zarządu oraz innego członka Zarządu, działających w tym celu łącznie. 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
Komisja Rewizyjna 

 
§ 22 

Skład Komisji Rewizyjnej 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. 
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2. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym nadzór nad całokształtem działalności 
statutowej i finansowej Stowarzyszenia. W ramach czynności nadzorczych ma ona prawo do 
pełnej informacji o działalności Stowarzyszenia, wglądu do dokumentacji oraz żądania 
udzielenia wyjaśnień i informacji przez Zarząd Stowarzyszenia i pracowników Stowarzyszenia. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ustala 
porządek posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Komisji, chyba że powierzy niektóre lub 
wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu. 
4. Komisja może upoważnić niektórych spośród swoich członków do wykonywania w jej 
imieniu określonych czynności nadzorczych. 
5. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie nie mogą być członkami 
organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, we 
wspólnym pożyciu lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
6. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, którego projekt 
uchwala Komisja Rewizyjna, a zatwierdza Walne Zebranie.  

 
§ 23 

Obowiązki Komisji Rewizyjnej 
 

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:  
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej i gospodarki finansowej 

Stowarzyszenia oraz przedstawianie Zarządowi wniosków i uwag z każdej kontroli; 
b) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności; 
c) dokonywanie oceny działalności statutowej organów Stowarzyszenia za okres kadencji 

i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu; 
d) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu. 

 
ROZDZIAŁ VII 
Sąd Koleżeński 

 
§ 24 

Skład Sądu Koleżeńskiego 
 

1. Walne Zebranie wybiera ze swego grona od 3 do 5 członków Sądu Koleżeńskiego. 
2. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z 
zapewnieniem stronom prawa do obrony. 
4. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić wyłącznie całokształt okoliczności 
ujawnionych w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim. 
5. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy w powołanym przez przewodniczącego lub z jego 
upoważnienia przez wiceprzewodniczącego składzie trzyosobowym, któremu  przewodniczy 
przewodniczący lub wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego. 
6. Rozpoznanie sprawy kończy wydanie orzeczenia, które zapada zwykłą większością głosów 
przy obecności całego składu orzekającego.  
7. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wykonuje Zarząd. 
8. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin, którego projekt 
uchwala Sąd Koleżeński a zatwierdza Walne Zebranie.  

 
§ 25 
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Kompetencje Sądu Koleżeńskiego 
 

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy dyscyplinarne wnoszone przez Zarząd samodzielnie lub 
przez członka Stowarzyszenia dotyczące:  

a) naruszenia przez członków zasad statutowych, regulaminów i uchwał oraz zasad etyki; 
b) rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a organami Stowarzyszenia; 
c) orzekania w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i uchwał organów 

Stowarzyszenia ze Statutem; 
d) orzekania w sprawie sporów wewnętrznych powstałych pomiędzy członkami 

Stowarzyszenia na tle ich działalności w Stowarzyszeniu; 
e) składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu. 

 
§ 26 

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego 
 

Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:  
a) upomnienia; 
b) nagany; 
c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 2 lat; 
d) pozbawienia czynnego lub biernego prawa wyborczego na okres od 6 miesięcy do 2 lat; 
e) zakazu członkostwa w organach Stowarzyszenia na okres od 1 roku do 2 lat; 
f) wykluczenia z grona Członków Stowarzyszenia.  

 
§ 27 

Prawa Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego 
 

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
Rozdział. Jednostki terenowe 

§ 28 
Zasady tworzenia oddziałów 

 

1. W przypadku przekroczenia liczby 50 członków zwyczajnych, Stowarzyszenie może 
powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały. 

2. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej. 

3. Członkowie Oddziału wybierają delegatów na Zebranie Delegatów zgodnie z §15 pkt. 6. 
Szczegółowe zasady zawarte są w uchwale Zarządu Stowarzyszenia. 

4. Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału 
powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 5 członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału 
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 29 
Struktura organizacyjna oddziałów 
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1. Władze oddziału to: 
a. Walne Zebranie Członków Oddziału, 
b. Zarząd Oddziału, 
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 2 lata. 
4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 
połowę składu organu. 

§ 30 
Walne Zebranie Członków Oddziału 

 
1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. 
Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co 
dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i 
proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli 
na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później 
niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału: 
a. z własnej inicjatywy, 
b. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału 
Stowarzyszenia 
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału to: 
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału, 
b. wybieraniu delegatów Oddziału na Zebranie Delegatów, 
c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału, 
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, 
e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia, 
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału, 
g. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia. 

§ 31 
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia 

 
1. Zarząd Oddziału składa się z 2 do 7 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu 
wybiera się przewodniczącego oddziału. 
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
trzy miesiące. 
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to: 
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia, 
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia, 
c. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału, 
d. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia, 



 

 12	

e. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
f. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia. 

 
§ 32 

Postanowienia końcowe 

 
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział 
działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu 
Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia. 
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Zebranie 
Delegatów większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych 
do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia. 

 
ROZDZIAŁ IX 

MAJĄTEK I FINANSE STOWARZYSZENIA 
 

§ 33 
Majątek, źródła i przeznaczenie dochodów 

 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe oraz 
wartości niematerialne (w tym intelektualne) i prawne. 
2. Na środki finansowe składają się: 

a) wpływy ze składek członkowskich; 
b) darowizny, zapisy i spadki; 
c) wpływy pochodzące z dofinansowania działalności statutowej Stowarzyszenia 

przez dotacje organów administracji rządowej i samorządowej, fundacji i innych 
organizacji oraz instytucji; 

d) dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych; 
e) dochody z majątku Stowarzyszenia, w tym dochodów z aktywów, nieruchomości 

oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych 
instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, a także z odsetek i 
depozytów bankowych; 

3. Darczyńca, przekazując stowarzyszeniu środki majątkowe, może zastrzec, że środki te 
mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Stowarzyszenia. Jeżeli przekazaniu 
środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Stowarzyszenie może 
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 
4. Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach 
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa. 
 

§ 34 
Okres obrachunkowy 

 
Rok obrachunkowy Stowarzyszenia jest rokiem kalendarzowym. 
 

§ 35 
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Ograniczenia finansowe 
 
Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają 
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 

 
ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 36 
Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia 

 
1. Uchwała o zmianie Statutu zapada bezwzględną większością głosów przy obecności  
co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim 
terminie – bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia. 
2. Zmiana Statutu podejmowania jest przez Walne Zebranie działające na wniosek Zarządu 
lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. 
3. Do uchwały Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia § 14 pkt. 4 Statutu stosuje 
się, jednakże w drugim terminie Zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy 
członków Stowarzyszenia. 
4. Uchwała rozwiązująca Stowarzyszenie ustanawia Komisję Likwidacyjną. W razie 
likwidacji Stowarzyszenia, majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele statutowe  
Stowarzyszenia, chyba że uchwała rozwiązująca stanowi inaczej. 
 

§ 37 
Sprawy nieuregulowane Statutem 

 
1. W sprawach dotyczących Stowarzyszenia nieuregulowanych Statutem stosuje się  
obowiązujące przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.  
2. Sprawy których interpretacja budzi wątpliwości, rozstrzyga się w oparciu o ustawę -Prawo 
o stowarzyszeniach, w zgodzie z celami statutowymi Stowarzyszenia.	


