Załącznik do uchwały nr 3 Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia ”Krośnieńskie
Forum Samorządowe” z dnia 22 lipca 2015 r. o uchwaleniu statutu Stowarzyszenia
”Krośnieńskie Forum Samorządowe”.

STATUT
STOWARZYSZENIA ”KROŚNIEŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE”
Rozdział I.
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie ”Krośnieńskie Forum Samorządowe” zwane dalej w niniejszym
statucie ”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o
celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie działa pod nazwą ”Krośnieńskie Forum Samorządowe”; może ono,
również używać skrótu: ”KFS”.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 - tekst jednolity z
późniejszymi zmianami), na podstawie niniejszego statutu oraz uchwał organów
Stowarzyszenia i innych aktów prawa wewnętrznego.
4. Stowarzyszenie jest niezależne we wszelkich obszarach swojej działalności - podlega
jedynie przepisom prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego.
5. Stowarzyszenie zostaje założone na czas nieoznaczony.
§ 2.
Stowarzyszenie jest osobą prawną.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krosno, w województwie podkarpackim.
§ 4.
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami.
2. Stowarzyszenie przestrzega przepisów prawa obowiązujących w kraju, w którym
działa oraz dostosowuje się do wiążących je umów międzynarodowych.
§ 5.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia, w szczególności organizacji o
podobnych celach i profilu działalności.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać fundacje, a także, wraz z innymi podmiotami,
związki stowarzyszeń; może również przystępować do takich związków oraz brać
udział w ich działalności.
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3. Stowarzyszenie może przystąpić do organizacji międzynarodowej mając na
względzie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa
międzynarodowego oraz przepisy niniejszego statutu.
4. Stowarzyszenie, dla realizacji celów statutowych może powoływać i tworzyć inne
jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.
§ 6.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również:
1) cudzoziemcy, będący osobami fizycznymi, mający miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz;
2) cudzoziemcy, będący osobami fizycznymi i niemający miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być krajowe i zagraniczne osoby prawne,
działające w Stowarzyszeniu w charakterze członków wspierających.
4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną mogą jedynie współpracować ze
Stowarzyszeniem.
§ 7.
1. Stowarzyszenie może posługiwać się wyróżniającym je symbolem graficznym
(emblematem), odznakami, blankietami, drukami i innymi oznaczeniami na zasadach
określonych przepisami wewnętrznymi Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią zawierającą między innymi nazwę
Stowarzyszenia.
3. Wzór odcisku pieczęci Stowarzyszenia określa uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.
Ponadto, na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały,
pieczęciami mogą posługiwać się organy Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może wydawać swoim członkom legitymacje, identyfikatory,
zaświadczenia oraz inne znaki i dokumenty, na zasadach i według wzorów określonych
przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie może przyznawać odznaki, medale, tytułu i nagrody, w tym nagrody
pieniężne, na zasadach określonych przepisami wewnętrznymi Stowarzyszenia.

Rozdział II.
Cele i działalność Stowarzyszenia
§ 8.
Celami Stowarzyszenia są, w szczególności:
1) rozwój dialogu społecznego na poziomie jednostek samorządu terytorialnego oraz
inicjowanie kontaktów grup społecznych funkcjonujących we wspólnotach
samorządowych;
2) zabieranie głosu w sprawach publicznych, zwłaszcza związanych ze sprawami
samorządu i społeczeństwa na forum publicznym;
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3) proponowanie działań oraz rozwiązań w konkretnych sprawach, będących lub
mogących być przedmiotem dyskusji publicznej;
4) wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego oraz inicjatyw społecznych i
gospodarczych;
5) poprawa relacji pomiędzy społeczeństwem a organami administracji publicznej,
kreowanie obszaru współpracy pomiędzy organami samorządu terytorialnego i
organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, działanie na rzecz
praworządności i poszanowania zasad współżycia społecznego;
6) propagowanie postaw społecznych, przedsiębiorczości i innych wartości oraz
zachowań podnoszących świadomość społeczną i jakość życia publicznego;
7) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz intensyfikacja współpracy
różnych grup społecznych oraz organizacji pozarządowych;
8) wspieranie działalności społecznej, w tym wolontariatu, propagowanie innych
wspólnych przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi ogólnospołecznemu;
9) propagowanie wiedzy i wspieranie działań edukacyjnych w szczególności z
zakresu ekonomii, prawa, socjologii, psychologii oraz innych dziedzin wiedzy;
10) przygotowanie młodych ludzi oraz członków Stowarzyszenia do pełnienia funkcji
publicznych.
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1) angażowanie się w życie publiczne oraz wyrażanie swoich opinii w sprawach
publicznych, dotyczących w szczególności życia wspólnot samorządowych, a
także w innych sprawach ważnych społecznie;
2) organizowanie konferencji, spotkań, seminariów oraz innych form poszerzania
wiedzy i wymiany poglądów, a także udzielanie patronatów;
3) podejmowanie różnorodnych inicjatyw, sprzyjających rozwojowi kraju,
gospodarki, samorządu terytorialnego i społeczeństwa;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi zarówno na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami;
5) prowadzenie badań i obserwacji, opracowywanie ocen oraz analiz, opinii,
ekspertyz i raportów, proponowanie rozwiązań w sprawach ważnych z punktu
widzenia społeczeństwa i gospodarki, tworzenie programów i strategii działań;
6) wspieranie działalności członków Stowarzyszenia w podnoszeniu kwalifikacji
przydatnych przy pełnieniu funkcji publicznych, działalności społecznej,
naukowej i przy prowadzeniu działalności gospodarczej;
7) przyznawanie odznak, medali, tytułów i innych nagród (w tym pieniężnych)
osobom oraz jednostkom za ich osiągnięcia w obszarze społecznym,
ekonomicznym, sportowym i naukowym oraz pracę w celu wspierania
Stowarzyszenia oraz samorządności w Polsce i poza jej granicami;
8) tworzenie grup roboczych, komitetów i zespołów, także we współpracy z innymi
organizacjami i podmiotami, w tym z przedsiębiorcami i szkołami wyższymi;
9) organizowanie zbiórek publicznych, akcji, imprez, spotkań i innych działań w
celach charytatywnych i prospołecznych;
10) wydawanie druków informacyjnych, materiałów edukacyjnych, broszur, pism,
skryptów, plakatów oraz ulotek;
11) zawieranie umów, porozumień, listów intencyjnych, wydawanie deklaracji i
oświadczeń, w sprawach ważnych społecznie i istotnych dla Stowarzyszenia oraz
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jego członków
12) organizowanie spotkań integracyjnych dla członków Stowarzyszenia i osób z nim
współpracujących.
§ 10.
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilnoprawne w celu wykonywania
czynności oraz innych zadań przez podmioty zewnętrzne na rzecz Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może zatrudniać także osoby spośród grona swoich członków;
członkowie organów Stowarzyszenia nie mogą wykonywać odpłatnej pracy na rzecz
Stowarzyszenia, jeżeli praca ta pokrywa się z ich obowiązkami, które wynikają z
pełnionej przez nich funkcji w tych organach.
5. Stowarzyszenie, dla realizacji swoich statutowych celów, może tworzyć spółki
kapitałowe oraz obejmować i nabywać ich udziały i akcje.
6. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III.
Organy Stowarzyszenia
Podrozdział 1.
Przepisy ogólne dla organów Stowarzyszenia
§ 11.
Stowarzyszenie działa poprzez swoje organy.
§ 12.
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia;
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński,
5) Rada Programowa.
§ 13.
1. Członkowie organów Stowarzyszenia, także Prezes Zarządu Stowarzyszenia, pełnią
funkcje społecznie, mogą jedynie uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku z
pełnieniem funkcji.
2. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w § 12, pkt. 2-4 trwa cztery lata.
3. Walne Zebranie Członków oraz Rada Programowa są organami Stowarzyszenia o
charakterze niekadencyjnym.
4. Organy Stowarzyszenia podejmują uchwały bezwzględną większością głosów, chyba,
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że niniejszy statut stanowi inaczej.
5. Sposób wyboru do organów Stowarzyszenia reguluje niniejszy statut, a pozostałym
zakresie przepisy wewnętrzne, w tym regulaminy i instrukcje wyborcze.
6. Wygaśnięcie mandatu osoby pełniącej funkcję w danym organie następuje na skutek
zrzeczenia się tej osoby mandatu (rezygnacji z pełnionej funkcji), odwołania jej z
funkcji przez organ Walne Zebranie Członków lub inny umocowany do tego organ,
wygaśnięcia (utraty) członkostwa w Stowarzyszeniu, śmierci członka.
7. W przypadku zawieszenia członkostwa w Stowarzyszeniu, zawieszeniu ulegają także
wszelkie prawa związane z funkcją zawieszonego członka w organie, do którego
członek ten należy.
Podrozdział 2.
Walne Zebranie Członków
§ 14.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej także
”Zebraniem”.
2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy jego członkowie zwyczajni.
3. Członek wspierający oraz członek honorowy może brać udział w obradach Zebrania,
uczestnicząc w jego sesjach jedynie, jako obserwator dysponujący głosem doradczym.
4. Członek zwyczajny zawieszony w prawach członka na mocy wyroku Sądu
Koleżeńskiego może uczestniczyć w sesji Walnego Zebrania Członków jako obserwator
- nie ma on prawa głosu.
5. W sprawach, w których niniejszy statut nie określa właściwości organów
Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.
§ 15.
1. Walne Zebranie Członków obraduje na sesjach.
2. Sesja Zebrania odbywa się co najmniej raz na pół roku.
3. Sesję Zebrania zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów.
4. W uchwale, o której mowa w ust. 3, Zarząd Stowarzyszenia określa datę, czas
(godzinę) rozpoczęcia i miejsce, w którym sesja będzie się odbywać.
5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest najpóźniej do końca kwietnia każdego roku
podjąć uchwałę zwołującą sesję Walnego Zebrania Członków.
6. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości
członków Stowarzyszenia z użyciem środków komunikacji elektronicznej lub w inny
sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Zarząd Stowarzyszenia zwołując sesję Zebrania, określa także w uchwale o jej
zwołaniu proponowany porządek obrad.
8. Odstępstwo od porządku obrad nie ma wpływu na ważność podjętych uchwał; nie
będzie jednak ważna uchwała dotycząca składu któregokolwiek z organów
Stowarzyszenia, a także zawieszająca w prawach jednego lub kilku członków tych
organów - jeżeli nie zostało to ujęte w porządku obrad Zebrania przed jego
rozpoczęciem, w taki sposób, aby mogli się o tym dowiedzieć wszyscy zainteresowani
członkowie zwyczajni.
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9. W razie niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5 w sprawie
zwołania sesji Zebrania przez Zarząd Stowarzyszenia, sesję Walnego Zebrania
Członków mają prawo zwołać członkowie zwyczajni Stowarzyszenia w liczbie co
najmniej pięciu. Natomiast, członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej
dziesięciu mają prawo zwołać sesję Walnego Zebrania Członków w każdym przypadku,
w terminie nie krótszym niż 14 dni licząc od dnia powiadomienia o tym fakcie
członków Stowarzyszenia.
10. W celu zwołania sesji w trybie ustępu poprzedzającego, członkowie zwołujący sesję
wydają zawiadomienie o jej zwołaniu. Do zawiadomienia stosuje się odpowiednio
przepisy ust. 4, 6, 7 i 8.
§ 16.
1. Na sesji Walnego Zebrania Członków uchwały zapadają bezwzględną większością
głosów, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.
2. Zebranie może podejmować wiążące uchwały w obecności na sesji co najmniej
połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania (kworum),
chyba, że przepis szczególny niniejszego statutu stanowi inaczej.
3. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia, biorący udział w jego obradach ma jeden
głos w każdym głosowaniu; głos ten można oddać tylko raz i jedynie osobiście.
Nie dotyczy to członków zawieszonych w prawach członka na mocy wyroku Sądu
Koleżeńskiego lub uchwały Walnego Zebrania Członków.
4. Wszystkie głosy oddane w danym głosowaniu są równoważne; każdy głos jest tak
samo ważny.
5. Każdy członek zwyczajny ma prawo do oddania głosu zgodnie ze swoim uznaniem;
nikogo nie można przymuszać do oddania głosu wbrew jego woli.
6. Każdy członek zwyczajny ma prawo wnosić o utajnienie głosowania; jednakże w
sprawach osobowych tajność głosowania jest konieczna.
§ 17.
1. Podejmowanie uchwał w przedmiocie:
1) powołania lub odwołania członka organu Stowarzyszenia;
2) zmiany składu osobowego organu dotyczące również zmiany liczby członków
tego organu
- należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków.
2. Za członków organów Stowarzyszenia w rozumieniu ust. 1 i ust. 6, uznaje się
wszystkie osoby wchodzące w skład tych organów.
3. Każdy z członków organu Stowarzyszenia, którego ma dotyczyć uchwała, ma prawo
wypowiedzieć się, co do jej treści przed rozpoczęciem głosowania nad nią.
4. Walne Zebranie Członków może uchylić lub zmienić uchwałę każdego innego organu
Stowarzyszenia w ciągu 21 dni od daty ich podjęcia, chyba, że zostały one już w całości
wykonane i nie da się cofnąć ich skutków w sposób niepowodujący nadmiernych
kosztów.
5. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie mogło powziąć wcześniej informacji o podjętej
uchwale, termin, o którym mowa w ust. 4 liczy się od dnia, w którym można się było o
tym dowiedzieć.
6. Do decyzji, zarządzeń, postanowień oraz innych aktów władczych organów
Stowarzyszenia oraz członków tych organów, przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
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§ 18.
1. Walne Zebranie Członków może uchwalić dodatkowo Regulaminu Walnego
Zebrania Członków, według którego będzie działało.
2. Regulamin Walnego Zebrania Członków, zwane dalej ”Regulaminem Zebrania”
Zebranie może ustanowić w drodze uchwały, nadając mu formę załącznika do uchwały.
3. Wszelkie uchwały Zebrania, podjęte w kwestii jego funkcjonowania, są wiążące dla
Zebrania od momentu ich wejścia w życie, do momentu ich uchylenia lub zmiany.
4. Walne Zebranie Członków może uchylać, zmieniać i uzupełniać uchwały innych
organów Stowarzyszenia, jako organ wyższej instancji, a także podejmować je w
zastępstwie tych organów w razie ich bezczynności w danej sprawie.
Podrozdział 3.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 19.
1. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej także ”Zarządem”, jest organem wykonawczym
Stowarzyszenia.
2. Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków; może on podejmować z
własnej inicjatywy uchwały, wydawać decyzje i zarządzenia oraz wykonywać
czynności, do których ma prawo lub jest zobowiązany.
3. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy, w szczególności:
1) realizacja uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków;
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
3) przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia;
4) uchwalanie okresowych planów działania i przydział zadań dla członków Zarządu,
analiza proponowanych strategii działań;
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
6) organizowanie wsparcia dla członków Stowarzyszenia;
7) powoływanie grup roboczych, komisji, zespołów oraz pełnomocników i
przydzielanie zadań poszczególnym członkom Zarządu oraz Prezesowi Zarządu;
8) zarządzanie wyborów do organów Stowarzyszenia poza wyborami do Zarządu;
9) proponowanie zmian w statucie i przepisach wewnętrznych Stowarzyszenia;
10) prowadzenie rejestrów członków Stowarzyszenia, rejestrów umów zawartych
przez Stowarzyszenie, rejestrów uchwał zarządu oraz innych rejestrów, wykazów,
skorowidzów i baz danych oraz zbiorów danych;
11) reprezentowanie Stowarzyszenia na spotkaniach, konferencjach i tym podobnych
wydarzeniach oraz reprezentowanie jego interesów;
12) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali, tytułów oraz innych nagród (w tym
pieniężnych) od Stowarzyszenia.
§ 20.
1. Zarząd obraduje na zebraniach. Jednakże, uchwały, decyzje i zarządzenia Zarząd
może uchwalać i wydawać także poza zebraniami, na przykład w trybie
korespondencyjnym.
2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub członkowie Zarządu prezentujący co
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najmniej ¼ jego składu osobowego.
3. Uchwały, decyzje i zarządzenia Zarządu podejmowane są w wyniku głosowania i
wymagają poparcia bezwzględną większością głosów osób zasiadających w Zarządzie
pod warunkiem, że co najmniej połowa składu Zarządu obecna jest na zebraniu lub
bierze w inny sposób udział w głosowaniu. Zawieszonych członków Zarządu nie bierze
się pod uwagę.
4. Prezes Zarządu reprezentuje zarówno Stowarzyszenie, jak i Zarząd na zewnątrz.
Dotyczy to w szczególności kontaktów z mediami.
5. Prezes Zarządu wydaje oświadczenia i komunikaty prasowe, zarówno w imieniu
Zarządu jak Stowarzyszenia, w zakresie przysługującego mu prawa do reprezentowania
Stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach niemajątkowych; do wydawania takich
oświadczeń i komunikatów może on upoważnić na piśmie jednego z Zastępców Prezesa
Zarządu lub wyznaczyć do tego celu rzecznika prasowego Stowarzyszenia.
6. Wyznaczenia rzecznika prasowego Stowarzyszenia Prezes Zarządu może dokonać po
uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu, wyrażoną w formie uchwały, podjętej
bezwzględną większością głosów przez Zarząd.
7. Rzecznik prasowy Stowarzyszenia może wykonywać swoje zadania społecznie, na
podstawie samego upoważnienia lub też na podstawie umowy o pracę lub innej umowy
cywilnoprawnej, zawartej ze Stowarzyszeniem, zawierającej takie upoważnienie.
8. Upoważnienie do wydawania oświadczeń i komunikatów, Prezes Zarządu może w
każdym czasie cofnąć.
§ 21.
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes Zarządu oraz od czterech do
sześciu członków Zarządu, spośród których dwóch pełni funkcję Zastępców Prezesa
Zarządu, jeden - funkcję Sekretarza Generalnego i jeden - funkcję Skarbnika.
2. Liczbę członków Zarządu, na każdą kadencję określa, przed wybraniem Zarządu
Walne Zebranie Członków w drodze uchwały, przy czym na pierwszym zebraniu
założycielskim Stowarzyszenia, liczbę członków oraz skład Zarządu określa w uchwale,
podjętej bezwzględną większością głosów, zebranie członków założycieli.
3. Przed zarejestrowaniem Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, wyboru
Zarządu dokonują, w drodze uchwały, członkowie założyciele na pierwszym zabraniu
założycielskim. Wybrany na tym zebraniu Zarząd pełni kadencję przez cztery lata,
licząc od dnia, w którym dokonano wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru
Sądowego.
4. Spośród członków Zarządu Pierwszego Zastępcę Prezesa Zarządu wybiera Walne
Zebranie Członków, Drugiego Zastępcę Prezesa Zarządu wybiera Prezes Zarządu,
samodzielnie, w drodze decyzji; Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika - wybiera
Walne Zebranie Członków.
5. Przed zarejestrowaniem Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym,
członkowie założyciele na pierwszym Zebraniu Członków Założycieli, w drodze
uchwały wybierają: Prezesa Zarządu, dwóch Zastępców Prezesa Zarządu, Sekretarza
Generalnego oraz Skarbnika.
§ 22.
1. Z wyjątkiem przewidzianym dla Zarządu Stowarzyszenia, wybieranego na
pierwszym zebraniu członków założycieli, wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje
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Walne Zebranie Członków w wyborach.
2. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru Zarządu, w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów, przy czym wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia dokonuje się
bezwzględną większością głosów.
3. Następnie, spośród wybranych członków Zarządu Stowarzyszenia, którzy nie zostali
wybrani na funkcję Pierwszego lub Drugiego Zastępcy Prezesa Zarządu, Walne
Zebranie Członków dokonuje wyboru - również w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów: Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika.
4. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia oraz wybory do innych organów
Stowarzyszenia, mogą zostać zastosowane karty do głosowania, na których widoczne
będą imiona i nazwiska wszystkich kandydatów zgłoszonych do organu Stowarzyszenia.
5. Jeżeli w wyborach na członków Zarządu Stowarzyszenia kandydowało więcej osób
niż jest miejsc do obsadzenia, wybrani zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów.
6. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie miejsc do obsadzenia,
kandydaci ci uzyskują mandaty członków Zarządu z mocy niniejszego statutu; w takim
przypadku nie przeprowadza się głosowania.
7. Wybory na członków Zarządu Stowarzyszenia przeprowadza komisja skrutacyjna,
powołana doraźnie - na okoliczność wyborów.
8. Kandydatury na członków Zarządu Stowarzyszenia zgłasza się wybranej uprzednio,
na okoliczność przeprowadzenia wyborów komisji skrutacyjnej.
9. Wyboru komisji skrutacyjnej liczącej pięciu członków dokonuje Walne Zebranie
Członków w formie uchwały, wskazując jej przewodniczącego.
10. Komisja skrutacyjna sprawdza zgłoszone kandydatury pod kątem formalnym,
ogłasza listę kandydatów i sporządza karty do głosowania.
11. Walne Zebranie Członków może, w każdym czasie zmienić w drodze uchwały
skład komisji skrutacyjnej, jeżeli poweźmie informację o nieprawidłowościach w
przeprowadzaniu wyborów i głosowań, które mogą mieć wpływ na wynik głosowania.
12. Wybory do Zarządu zarządza Walne Zebranie Członków w drodze uchwały,
określając, przede wszystkim termin tych wyborów.
§ 23.
1. Jeżeli na stanowisko Prezesa Zarządu zgłoszono jedną osobę, jej mianowanie na to
stanowisko wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną
większością głosów, w głosowaniu tajnym - w takiej sytuacji nie przeprowadza się
wyborów, a jedynie głosowanie nad uchwałą.
2. Jeżeli na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia zgłoszono więcej niż jednego kandydata,
przeprowadza się wybory.
3. Wybory, o których mowa w ust. 2, zarządza przewodniczący Walnego Zebrania
Członków, a przeprowadza je komisja skrutacyjna. Przy czym, na pierwszym zebraniu
członków założycieli pod głosowanie uchwałę o wyborze Zarządu Stowarzyszenia
poddaje Przewodniczący tego zebrania, a zadania komisji skrutacyjnej pełni
Przewodniczący zebrania członków założycieli łącznie z Protokolantem.
§ 24.
Uzupełnienia składu osobowego Zarządu (objęcia wakatów) dokonuje się w tym samym
trybie, który jest właściwy dla wyboru na daną funkcję.
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§ 25.
1. Zarząd wybierany jest na kadencję trwającą cztery lata.
2. Członek Zarządu wybrany w trakcie kadencji, w celu uzupełnienia wakatu pełni
mandat do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
3. W razie jednoczesnego odwołania wszystkich członków Zarządu wraz z Prezesem
Zarządu, wybiera się Zarząd na nową kadencję.
§ 26.
1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu, w tym proponuje terminy
zebrań oraz zakres tematyczny i porządek obrad.
2. Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu przejmuje obowiązki i kompetencje Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia (zastępuje go) w razie jego nieobecności na spotkaniu lub
niemożności wykonywania zadań, a także wykonuje obowiązki zlecone przez Prezesa
Zarządu, a w razie nieobecności lub niemożności wykonywania tych obowiązków przez
Pierwszego Zastępcę Prezesa Zarządu obowiązki te i kompetencje przechodzą na
Drugiego Zastępcę Prezesa Zarządu.
§ 27.
Sekretarz Generalny wykonuje czynności z zakresu obsługi dokumentacji Zarządu;
może on sporządzać projekty uchwał i innych dokumentów oraz protokołować lub w
inny sposób utrwalać przebieg spotkań lub czynności przeprowadzanych przez Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 28.
1. Skarbnik jest osobą odpowiedzialną za czynności finansowe Zarządu
Stowarzyszenia, także za ewidencjonowanie wpłat składek członkowskich oraz innych
wpływów finansowych i rzeczowych dokonanych na rzecz Stowarzyszenia.
2. Skarbnik może również zajmować stanowiska w sprawach budżetowo-finansowych i
gospodarczych Stowarzyszenia, w tym sporządzać w tym zakresie projekty, bazy danych
i inne dokumenty.
§ 29.
Wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Prezesem Zarządu Stowarzyszenia,
mają prawo do zajmowania swojego stanowiska w sprawach, którymi zajmuje się
Zarząd Stowarzyszenia, a w głosowaniach przypada im po jednym głosie oddanym
osobiście.
Podrozdział 4.
Komisja Rewizyjna
§ 30.
1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
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2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności organów Stowarzyszenia ze szczególnym uwęględnieniem spraw finansowych i gospodarczych;
2) ocena realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków oraz innych organów
Stowarzyszenia, kontrola przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów;
3) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku w sprawie odwołania Zarządu
Stowarzyszenia, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, członków Zarządu Stowarzyszenia i innych organów wybieralnych oraz wniosków o pozbawienie członkostwa;
4) podejmowania innych działań przewidzianych w Statucie, uchwałach Walnego
Zebrania Członków oraz Zarządu Stowarzyszenia i regulaminach wewnętrznych.
3. Komisja rewizyjna w celu realizacji swoich zadań przeprowadza czynności i
postępowania kontrolne.
4. Komisja rewizyjna ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia, w
tym, w szczególności dokumentów jego organów; członkowie komisji rewizyjnej mają
prawo uczestnictwa w obradach, posiedzeniach oraz spotkaniach innych organów
Stowarzyszenia w celach kontrolnych i doradczych.
§ 31.
1. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego.
4. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w innych
wybieralnych organach Stowarzyszenia.
§ 32.
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje, według potrzeb, jej Przewodniczący lub
dwaj pozostali członkowie tej Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej raz na pół roku.
4. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały, sporządzać protokoły ze swoich
posiedzeń, występować do organów i członków Stowarzyszenia w sprawach
nieprawidłowości, także w celach prewencyjnych oraz wykonywać inne zadania, do
których Komisja Rewizyjna jest uprawniona lub zobowiązana.
5. Komisję Rewizyjną reprezentuje na zewnątrz jej Przewodniczący.
6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały oraz decyzje bezwzględną większością
głosów, a jeżeli jej dwaj członkowie zostali zawieszeni - głos decydujący ma członek,
który nie jest zawieszony.
§ 33.
1. Komisja Rewizyjna może sporządzać raporty pokontrolne z przeprowadzanych
kontroli oraz wydawać w nich opinie i wysuwać wnioski.
2. Zarząd Stowarzyszenia może, w drodze uchwały, zobowiązać Komisję Rewizyjną do
złożenia sprawozdania z jej działalności za okres 12 ostatnich miesięcy tej działalności.
3. Sprawozdanie Komisja Rewizyjna składa nie później, niż w terminie 30 dnia od dnia
zawiadomienia jej o tym obowiązku, chyba, że uchwała nakładająca ten obowiązek
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przewiduje dłuższy termin na złożenie sprawozdania.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 przysługuje także Walnemu Zebraniu
Członków.
5. Dla ważności uchwały zobowiązującej Komisję Rewizyjną do złożenia sprawozdania
z działalności wystarczająca jest zwykła większość głosów.
6. W razie niezłożenia przez Komisję Rewizyjną sprawozdania, o którym mowa w ust.
2, Walne Zebranie Członków może, także na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
rozwiązać Komisję Rewizyjną i zarządzić nowe wybory do tej Komisji.
§ 34.
1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, Komisja Rewizyjna może podjąć działania
zmierzające do wskazania osób winnych zaniedbaniom oraz przyczyn tych zaniedbań i
nieprawidłowości, o ile nie ustaliła tych osób w trakcie kontroli.
2. Komisja Rewizyjna może także starać się o pociągnięcie osób, o których mowa w
ust. 1 do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub innej odpowiedzialności przewidzianej
przepisami prawa.
§ 35.
Komisja Rewizyjna może podejmować działania zapobiegawcze, między innymi
poprzez bieżące udzielanie informacji organom Stowarzyszenia i jego członkom, w celu
zapobiegania nieprawidłowościom i ich skutkom; Komisja Rewizyjna może również
składać niezbędne wnioski i podania, a także wydawać zalecenia i instrukcje.
§ 36.
1. Członka Komisji Rewizyjnej może odwołać w drodze uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów Walne Zebranie Członków.
2. Zawieszenie członka Komisji Rewizyjnej w prawach członka Stowarzyszenia jest
równoznaczne z zawieszeniem go w Komisji Rewizyjnej.
§ 37.
1. Wyboru Komisji Rewizyjnej na pierwszą kadencję przed zarejestrowaniem
Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonuje zebranie członków
założycieli (zabranie założycielskie) na kadencję trwającą cztery lata w drodze uchwały
podjętej bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.
2. W uchwale, której mowa w ust. 1 wskazuje się także, który spośród wybranych
członków obejmie funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. W pozostałym zakresie, do wybrania składu Komisji Rewizyjnej na pierwszym
zebraniu członków założycieli, stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze przez to
zebranie założycielskie Zarządu Stowarzyszenia z tym, że w uchwale nie określa się
liczby członków tej komisji.
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Podrozdział 5.
Sąd Koleżeński
§ 38.
1. Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia powołanym do realizowania
odpowiedzialności dyscyplinarnej członków, na zasadach określonych przez
Stowarzyszenie.
2. Na zasadach i w granicach określonych w niniejszym statucie, odpowiedzialność
dyscyplinarną realizować może także Walne Zebranie Członków.
§ 39.
W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi trzech sędziów wybranych spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków na kadencję trwającą
cztery lata.
§ 40.
1. Sędziowie Sadu Koleżeńskiego powinni odznaczać się nieskazitelnym charakterem i
nieposzlakowaną opinią.
2. Sędziowie Sądu Koleżeńskiego powinni posiadać wiedzę i umiejętności, dające
wysokie prawdopodobieństwo wykonywania swoich obowiązków w sposób należyty.
3. Do przeprowadzenia wyborów na sędziów Sądu Koleżeńskiego stosuje się
odpowiednio przepisy o wyborach do Zarządu Stowarzyszenia.
§ 41.
Szczegółowy tryb pracy (działania) Sądu Koleżeńskiego określa Walne Zebranie
Członków w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego, nadanym w drodze uchwały.
§ 42.
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej określa Stowarzyszenie w niniejszym statucie,
w uchwałach i regulaminach, wydawanych przez Walne Zebranie Członków.
§ 43.
Do odpowiedzialności dyscyplinarnej może być pociągnięty członek Stowarzyszenia
podlegający takiej odpowiedzialności z mocy niniejszego statutu.
§ 44.
Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega ten tylko członek Stowarzyszenia, który:
1) popełnił przestępstwo lub wykroczenie ścigane w myśl przepisów prawa
Rzeczypospolitej Polskiej, prawa międzynarodowego lub prawa któregokolwiek z
państw, na terenie którego działa Stowarzyszenie;
2) popełnił przestępstwo lub wykroczenie na szkodę Stowarzyszenia, chociażby było
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3)
4)

5)
6)
7)

8)

ścigane z oskarżenia prywatnego lub wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego;
w inny sposób rażąco naruszył porządek prawny lub zasady współżycia społecznego;
uchyla się od obowiązków wynikających z jego członkostwa w Stowarzyszeniu lub
funkcji pełnionej, w którymkolwiek z jego organów, w tym zalega z płaceniem
obowiązkowych składek członkowskich za co najmniej 3 pełne okresy składkowe;
narusza, szkaluje lub naraża na szwank dobre imię Stowarzyszenia, jego organów lub
któregokolwiek z członków Stowarzyszenia;
uchyla się uporczywie od obowiązków obywatelskich lub popełnia czyny
niemoralne, gorszące, a także szkodliwe społecznie;
świadomie przekazuje organom Stowarzyszenia nieprawdziwe dane (informacje) lub
zataja istotne fakty, jeżeli może w ten sposób zakłócić działalność Stowarzyszenia,
jego organów lub narazić je na straty wizerunkowe lub majątkowe;
działając w imieniu Stowarzyszenia lub jego organu podaje nieprawdziwe dane lub
zataja istotne fakty, o których posiada wiedzę.
§ 45.

Odpowiedzialności dyscyplinarnej członek Stowarzyszenia podlega tylko w zakresie
odpowiadającym jego winie, chociażby była ona nieumyślna lub oparta na zaniechaniu.
§ 46.
Za ten sam czyn powodujący odpowiedzialność dyscyplinarną członek Stowarzyszenia
może być ukarany tylko raz.
§ 47.
Sąd Koleżeński przed wydaniem wyroku lub postanowienia zobowiązany jest
wysłuchać członka Stowarzyszenia, który podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
§ 48.
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się w ramach postępowania
dyscyplinarnego wszczętego wyłącznie na wniosek, z tym wyjątkiem, że Sąd
Koleżeński może wznowić już zamknięte postępowanie dyscyplinarne z urzędu, jeżeli
uzna, że zaszły okoliczności, które miałyby wpływ na ocenę końcową sprawy.
§ 49.
W postępowaniu dyscyplinarnym Sąd Koleżeński bierze pod uwagę dowody
przedstawione przez strony, poddając je swojej indywidualnej ocenie, przy czym, Sąd
ten może zasięgać opinii osób, które w jego ocenie posiadają odpowiednią wiedzę,
pozwalającą także ocenić znaczenie dowodu dla sprawy lub jego autentyczność.
§ 50.
1. Postępowanie dyscyplinarne toczy się na zasadach powszechnie przyjętych w tego
rodzaju sprawach, w szczególności w oparciu o zasadę sprawiedliwości.
2. Walne Zebranie Członków może uszczegółowić zasady prowadzonych przez Sąd
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Koleżeński postępowań dyscyplinarnych w stosownym regulaminie wydanym w formie
uchwały (załącznika do uchwały) lub włączyć takie przepisy do Regulaminu Sądu
Koleżeńskiego, wydanego na podstawie § 41 niniejszego statutu.
§ 51.
Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej może wnieść każdy
członek Stowarzyszenia, który czuje się pokrzywdzony w sprawie; może to zrobić także
dowolny organ Stowarzyszenia, z wyłączeniem Sądu Koleżeńskiego.
§ 52.
1. Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej musi zawierać, oprócz
oznaczenia stron, oskarżenie wraz z uzasadnieniem zawierającym opis sprawy i
istotnych okoliczności.
2. Przez oskarżenie należy rozumieć sformułowanie zarzutu lub zarzutów wobec
pociągniętego do odpowiedzialności dyscyplinarnej członka Stowarzyszenia.
§ 53.
Stronami postępowania dyscyplinarnego są:
1) oskarżyciel - przez którego należy rozumieć członka Stowarzyszenia lub organ
Stowarzyszenia, który złożył w Sądzie Koleżeńskim wniosek o pociągnięcie do
odpowiedzialności dyscyplinarnej;
2) oskarżony - przez którego należy rozumieć członka Stowarzyszenia, którego dotyczy
wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej i który w myśl tego
wniosku do takiej odpowiedzialności powinien być pociągnięty.
§ 54.
Jeżeli czyn lub działalność członka, z powodu których podlega on odpowiedzialności
dyscyplinarnej charakteryzuje się niską szkodliwością społeczną, nie naraża
Stowarzyszenia na uszczerbek majątkowy lub wizerunkowy lub został przez tego
członka naprawiony, Sąd Koleżeński może umorzyć postępowanie dyscyplinarne i
odstąpić od ukarania karą dyscyplinarną.
§ 55.
Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie członkostwa,
4) pozbawienie członkostwa.
§ 56.
1. Zawieszenie członkostwa polega na czasowym zawieszeniu członka w jego prawach.
2. Zawieszenie członkostwa wymierza się na okres od jednego do dwunastu miesięcy;
po upływie tego okresu prawa członka są przywracane, chyba, że członek zrzekł się
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praw członkowskich, występując ze Stowarzyszenia.
3. W trakcie zawieszenia praw członkowskich, członkowi, który został czasowo
pozbawiony praw członkowskich, nie przysługuje prawo głosu w głosowaniach
Walnego Zebrania Członków, w głosowaniach organów Stowarzyszenia, do których
należy. Członek taki nie może również kandydować do organów Stowarzyszenia, ani
brać udziału w wyborach.
§ 57.
1. W przypadku orzeczenia w wyroku przez Sąd Koleżeński kary pozbawienia
członkostwa wobec członka, Sąd Koleżeński przesyła Walnemu Zebraniu Członków
wniosek o podjęcie uchwały pozbawiającej członkostwa skazanego członka wraz z
odpisem uchwały zawierającej wyrok skazujący na tę karę.
2. Karę dyscyplinarną pozbawienia członkostwa wykonuje Walne Zebranie Członków
wydając uchwałę pozbawiającą członkostwa osobę, przeciwko której Sąd Koleżeński
wydał wyrok.
3. Odrzucenie przez Walne Zebranie Członków uchwały, o której mowa w ust. 2
stanowi odstąpienie od wykonania kary, a wyrok wydany w sprawie przez Sąd
Koleżeński traci moc prawną, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Sąd Koleżeński, orzekając karę pozbawienia członkostwa może w wyroku określić
karę dyscyplinarną, która zostanie wykonana na wypadek odrzucenia przez Walne
Zebranie Członków uchwały wykonującej wyrok pozbawienia członkostwa.
§ 58.
Walne Zebranie Członków może złagodzić karę dyscyplinarną nałożoną przez Sąd
Koleżeński w konkretnej sprawie, wydając uchwałę zmieniającą wyrok i zastępując
orzeczoną w nim karę dyscyplinarną inną karą dyscyplinarną spośród kar
przewidzianych przepisami niniejszego statutu, uznawaną za łagodniejszą.
§ 59.
Sąd Koleżeński wydaje wyrok w formie uchwały; w formie uchwały wydaje także
postanowienia.
§ 60.
Wyrok zapada, jeżeli przeprowadzono postępowanie dyscyplinarne w całości, w innych
przypadkach postępowanie zostaje umorzone postanowieniem.
§ 61.
1. Uchwała zawierająca wyrok w sprawie, musi zostać podjęta bezwzględną
większością głosów składu orzekającego Sądu Koleżeńskiego i podpisana przez tę
większość. Jeżeli skład orzekający jest okrojony do jednego sędziego w wyniku
wyłączenia z orzekania pozostałych sędziów, wystarczy podjęcie uchwały przez jednego
sędziego.
2. Przepis ust. 1, do postanowień sądu stosuje się odpowiednio.

16

§ 62.
Postanowienia Sąd Koleżeński wydaje także w celu przeprowadzenia dowodu,
odroczenia sprawy (przeprowadzenia dalszej rozprawy w danym terminie), zawieszenia
lub odwieszenia postępowania, a także w celach przekazania innym organom lub
członkom Stowarzyszenia określonych informacji.
§ 63.
Postanowienia mogą dotyczyć także sposobu przeprowadzenia sprawy, w szczególności
jawności postępowania dyscyplinarnego lub przeprowadzenia dowodu.
§ 64.
1. Sąd Koleżeński może wyłączyć jawności postępowania dyscyplinarnego w całości
lub w części, jeżeli jego jawne przeprowadzenie godziłoby w interes Stowarzyszenia,
uzasadniony interes stron lub zagrażałoby bezpieczeństwu, w tym życiu i zdrowiu
kogokolwiek lub naruszałoby ważny interes prywatny lub publiczny.
2. Sąd Koleżeński nie może wyłączyć jawności postępowania względem jego stron.
§ 65.
Wyrok w sprawie prowadzonej przed Sądem Koleżeńskim zapada w formie uchwały
tego sądu podjętej zwykłą większością głosów.
§ 66.
Każdemu członkowi Stowarzyszenia, wobec którego wydano wyrok skazujący na karę
dyscyplinarną, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14
dni od daty jego wydania. Po upływie tego terminu uprawnienie to wygasa, a wyrok
staje się prawomocny.
§ 67.
Walne Zebranie Członków może uchylić wyrok Sądu Koleżeńskiego w drodze uchwały
podjętej bezwzględną większością głosów. Wyrok uchylony w ten sposób traci moc.
§ 68.
Wniosek o uchylenie wyroku Sądu Koleżeńskiego może złożyć zarówno członek,
wobec którego zastosowano karę dyscyplinarną oraz oskarżyciel.
Podrozdział 6.
Rada Programowa
§ 69.
Rada Programowa jest organem Stowarzyszenia, do którego kompetencji należy
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proponowanie działań, zadań i programów zmierzających do realizacji przez
Stowarzyszenie celów statutowych i wskazanie środków osiągnięcia tych celów.
§ 70.
1. W skład Rady Programowej wchodzą osoby spośród członków Stowarzyszenia, które
zostały do niej powołane uchwałą Zarządu Stowarzyszenia lub uchwałą Walnego
Zebrania Członków.
2. Odwołania członków Rady Programowej dokonuje się w sposób analogiczny do ich
powołania, z tym że Zarząd Stowarzyszenia nie może odwołać ze składu Rady
Programowej jej członka, który został powołany w jej skład uchwałą
Walnego Zebrania Członków.
3. Rada Programowa nie jest organem kadencyjnym.
5. Organ powołujący członka w skład Rady Programowej może określić w uchwale, czy
dany członek jest powoływany w skład tej rady na czas określony, czy nieokreślony.
Jeżeli członka powołano na czas nieokreślony, pełni on mandat do czasu odwołania go z
funkcji, zrzeczenia się jej, wygaśnięcia lub zawieszenia członkostwa w Stowarzyszeniu,
rozwiązania Rady Programowej lub rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 71.
Uchwała powołująca w skład Rady Programowej musi zostać podjęta bezwzględną
większością głosów.
§ 72.
Liczba członków Rady Programowej jest nieograniczona i może ulegać zmianom.
§ 73.
Walne Zebranie Członków może nadać w formie uchwały Radzie Programowej
regulamin, według którego rada ta będzie działać. Zebranie może także upoważnić Radę
Programową do uchwalenia własnego regulaminu, który nie może wykraczać poza jej
statutowe uprawnienia.
§ 74.
Rada Programowa może doradzać Zarządowi Stowarzyszenia w sprawach dotyczących
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 75.
Rada Programowa może podejmować uchwały w zakresie swojego działania oraz
wydawać niewiążące innych organów Stowarzyszenia opinie i zalecenia.
§ 76.
Każdy spośród powołanych w skład Rady Programowej członków Stowarzyszenia może
odmówić pełnienia tej funkcji zarówno przy powołaniu lub w trakcie jej sprawowania,
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zawiadamiając o tym Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zebranie Członków na piśmie.
§ 77.
Rada Programowa wybiera spośród swego grona przewodniczącego, ewentualnie w
miarę możliwości jego zastępcę, a o dokonaniu takiego wyboru zawiadamia Zarząd
Stowarzyszenia.

Rozdział IV.
Członkostwo w Stowarzyszeniu
§ 78.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 79.
1. Członkiem zwyczajnych Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw
publicznych, o ile została zarekomendowana na członka zwyczajnego przez co najmniej
dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność
do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego - jeżeli ukończyła
lat 16 - o ile uzyska na to pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego (opiekuna
prawnego).
3. Członkowie, będący członkami założycielami Stowarzyszenia, stają się członkami
zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
4. W celu przystąpienia do Stowarzyszenia kandydat na członka składa pisemną
deklarację członkowską, według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia, wraz
z umieszczonymi na niej podpisami co najmniej dwóch członków zwyczajnych
Stowarzyszenia rekomendujących jego przystąpienie do Stowarzyszenia, chyba, że
kandydat na członka posiada wydaną przez Zarząd Stowarzyszenia rekomendację o
przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.
5. Status i prawa członka zwyczajnego osoba fizyczna uzyskuje na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności co
najmniej pięciu członków Zarządu Stowarzyszenia (kworum), z chwilą podjęcia
uchwały bądź z chwilą wskazaną w uchwale - jeżeli dokonano w niej takiego
zastrzeżenia.
6. Zarząd Stowarzyszenia z urzędu lub na wniosek któregokolwiek z członków
Stowarzyszenia może pozbawić statusu członka zwyczajnego osobę, która naruszyła
obowiązki członka zwyczajnego, z których nie została zwolniona, znacząco utrudnia
działalność Stowarzyszenia, dopuściła się czynu zabronionego przez ustawę w miejscu
jej obowiązywania, lub która rażąco naruszyła dobre imię Stowarzyszenia, albo jego
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organów lub naraziła je na znaczące straty materialne, a także, która zerwała współpracę
ze Stowarzyszeniem i nie angażuje się w jego sprawy.
7. Uprawionym do złożenia wniosku o pozbawienie statusu członka zwyczajnego
Stowarzyszenia jest także każdy z organów Stowarzyszenia, w szczególności Sąd
Koleżeński, który to sąd o złożeniu takiego wniosku rozstrzyga postanowieniem lub
wyrokiem.
8. Prawo podjęcia uchwały w przedmiocie pozbawienia statusu członka zwyczajnego
przysługuje także Walnemu Zebraniu Członków. Zebranie to może także zmienić bądź
uchylić uchwałę wydaną w takiej sprawie przez Zarząd Stowarzyszenia.
9. Wzór deklaracji członkowskiej dla kandydatów na członków zwyczajnych określa w
formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
§ 80.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna, jeżeli
wstępując do Stowarzyszenia zadeklaruje finansową lub materialną pomoc na rzecz
Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający może również udzielać na rzecz Stowarzyszenia nieodpłatnego
wsparcia merytorycznego, w szczególności w formie doradztwa i udzielania informacji,
materiałów, opinii i opracowań, przydatnych w działalności Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający zobowiązany jest informować Zarząd Stowarzyszenia o
wszelkich zmianach w swojej sytuacji prawnej i organizacyjnej dotyczącej w
szczególności nazwy (firmy) członka, zmiany formy prawnej, siedziby, adresu do
korespondencji, ogłoszenia upadłości lub likwidacji (w przypadku osób prawnych).
4. Stowarzyszenie może ujawnić dane członka wspierającego w zakresie jego nazwy
(firmy), formy prawnej i siedziby, a także profilu działalności jeżeli członek ten wyrazi
na to pisemną zgodę.
§ 81.
1. Członkiem honorowym może być wyłącznie osoba fizyczna, która odznacza się
szczególnymi zasługami w zakresie działalności społecznej i pożytku publicznego.
2. Członkostwo honorowe nadaje się w drodze uchwały. Uchwałę w sprawie nadania
osobie fizycznej statusu członka honorowego może podjąć jedynie Walne Zebranie
Członków z inicjatywy (na wniosek) Zarządu Stowarzyszenia lub Rady Programowej, a
także z własnej inicjatywy.
3. Członkostwo honorowe osoba fizyczna uzyskuje poprzez złożenie oświadczenia o
przyjęciu statusu członka honorowego sporządzonego na piśmie po podjęciu lub wraz z
równoczesnym podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 2.
4. Walne Zebrania Członków może w drodze uchwały określić wzór oświadczenia, o
którym mowa w ustępie poprzedzającym.
5. Członkostwo honorowe wygasa w tych samych przypadkach, w których wygasa
członkostwo zwyczajne.
§ 82.
1. Zarząd Stowarzyszenia zakłada i prowadzi:
1) rejestr członków zwyczajnych,
2) rejestr członków wspierających,
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3) rejestr członków honorowych.
2. Szczegółowy zakres danych objętych rejestrami, o których mowa w ust. 1, pkt. 1-3,
określi, dla każdego z tych rejestrów, Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
3. W tej samej lub odrębnej uchwale Zarząd Stowarzyszenia może określić sposób oraz
formę (postać), w jakiej prowadzone będą rejestry członków Stowarzyszenia.
4. Zarząd Stowarzyszenia wydając uchwałę dotyczącą rejestru członków
Stowarzyszenia, bierze pod uwagę przyjęte standardy obowiązujące w zakresie
ustawowej ochrony danych osobowych.
§ 83.
1. Założenia któregokolwiek z wymienionych w ust. 1 paragrafu poprzedzającego
rejestrów dokonuje się poprzez dokonanie w nim pierwszego wpisu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 do dokonywania zmian, poprawek i wykreśleń wpisów
uprawniony jest jedynie Zarząd Stowarzyszenia.
3. Jeżeli, mimo zmiany stanu faktycznego wymagającego odpowiedniej zmiany,
poprawki lub wykreślenia w rejestrze Zarząd Stowarzyszenia jej nie dokona, Walne
Zebranie Członków może do tego wezwać na piśmie Zarząd Stowarzyszenia lub w
drodze uchwały wyznaczyć, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia osobę,
która sama dokona takiej czynności w rejestrze.
4. Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany udostępniać rejestry na każde żądanie
któregokolwiek z organów Stowarzyszenia, a także osobie, o której mowa w ust. 3.
§ 84.
Członkowie zwyczajni mają, w szczególności prawo do:
1) uczestnictwa w sesji Walnego Zebrania Członków, oddania głosu na sesji;
2) biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia;
3) zgłaszania własnych inicjatyw oraz wniosków do organów Stowarzyszenia;
4) wypowiadania się na forum Stowarzyszenia w sprawach publicznych, w sprawach
dotyczących Stowarzyszenia i jego obszarów działania oraz w sprawach
światopoglądowych (w tym wygłaszania własnych poglądów i opinii);
5) angażowania się w prace i działania Stowarzyszenia oraz jego sprawy;
6) promowania Stowarzyszenia i jego działalności.
§ 85.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) angażowanie się w sprawy Stowarzyszenia i jego bieżącą działalność;
2) wykonywanie na rzecz Stowarzyszenia działań powierzonych członkowi w ramach
pracy społecznej;
3) terminowe opłacanie składek członkowskich;
4) obecność na sesjach Walnego Zebrania Członków i uczestnictwo w głosowaniach
oraz w wyborach;
5) uczestnictwo w pracach organów Stowarzyszenia do których przynależy dany
członek;
6) propagowanie działalności i celów Stowarzyszenia;
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§ 86.
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:
1) złożenia do Stowarzyszenia przez członka lub osobę go reprezentującą pisemnego
oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszenia;
2) pozbawienia członka członkostwa uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą
zgodnie z przepisami niniejszego statutu;
3) śmierci członka, będącego osobą fizyczną lub likwidacji członka, będącego osobą
prawną;
4) całkowitego ubezwłasnowolnienia członka lub uznania go za zmarłego
prawomocnym orzeczeniem sądu
- z chwilą wystąpienia tych zdarzeń.
§ 87.
Walne Zebranie Członków może pozbawić członkostwa w Stowarzyszeniu w drodze
uchwały podjętej między innymi na skutek:
1) wyroku Sądu Koleżeńskiego orzekającego o pozbawieniu członkostwa;
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu członka Stowarzyszenia za przestępstwo
umyślne;
3) pozbawienia członka praw publicznych;
4) działania na szkodę Stowarzyszenia lub narażania Stowarzyszenia na szwank.

Rozdział V.
Majątek Stowarzyszenia
§ 88.
Majątek Stowarzyszenia stanowią przedmioty jego własności oraz pozostałe prawa
majątkowe, w tym papiery wartościowe i udziały, a także środki pieniężne zgromadzone
w postaci bilonu i banknotów oraz zapisane na rachunkach bankowych Stowarzyszenia.
§ 89.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich oraz innych tytułów, w
tym z darowizn, spadków, zapisów (zwykłych i windykacyjnych), wpływów z
działalności statutowej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z subwencji, datków oraz
z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, może
przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, może
otrzymywać dotacje oraz subwencje.
4. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi na rzecz Stowarzyszenia ewidencję składników
majątku Stowarzyszenia według właściwych przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia,
w tym, między innymi, na podstawie własnych uchwał oraz zarządzeń.
5. Walne Zebranie Członków w drodze uchwały może nałożyć na Zarząd lub
bezpośrednio na Skarbnika lub Prezesa Zarządu dodatkowe obowiązki w zakresie
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gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia, ewidencjonowania składników jego
majątku oraz rozliczeń finansowych, rachunkowości i dokumentacji finansowej.
6. Stowarzyszenie reprezentowane w sposób, o którym mowa w § 100, może, na
podstawie właściwej umowy zlecić czynności w zakresie gospodarowania majątkiem
Stowarzyszenia, ewidencjonowania składników jego majątku oraz rozliczeń
finansowych, rachunkowości i dokumentacji finansowej podmiotowi zewnętrznemu,
posiadającemu stosowne uprawnienia.
§ 90.
1. Wysokość oraz terminy płatności przez członków na rzecz Stowarzyszenia składek
członkowskich, a także sposób ich uiszczania określa Zarząd Stowarzyszenia w formie
uchwały.
2. Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zebranie Członków może nałożyć na członków
obowiązek płacenia składek lub ustanowić dobrowolność ich płacenia.
3. Walne Zebranie Członków, także w sprawach składek członkowskich jest organem
wyższym.
§ 91.
Organem odpowiedzialnym za pobór składek, ich ewidencjonowanie, czynności
windykacyjne oraz egzekucję jest Zarząd Stowarzyszenia, który może upoważnić do
tego także Skarbnika.
§ 92.
Zarząd Stowarzyszenia może w uchwale uzależnić wysokość pobieranych składek
członkowskich, biorąc pod uwagę różne kryteria, w tym, na przykład kwestię pełnienia
funkcji w organach Stowarzyszenia, sytuacji majątkowej, ekonomicznej, prawnej lub
życiowej członków, a także, zwolnić niektórych członków od obowiązku płacenia
składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia, jeżeli są w trudnej sytuacji finansowej
lub uiszczanie przez nich składek członkowskich wiązałoby się z uszczerbkiem na
utrzymaniu ich samych, albo członków ich rodzin.
§ 93.
1. Walne Zebranie Członków może uchylić uchwałę Zarządu Stowarzyszenia w sprawie
składek członkowskich i zastąpić ją własną uchwałą.
2. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie podjął uchwały w sprawie składek członkowskich,
uchwałę taką może podjąć Walne Zebranie Członków.
§ 94.
Środki z tytułu składek członkowskich mogą być wpłacane fizycznie, do rąk Skarbnika
lub do rąk osoby upoważnionej przez Zarząd Stowarzyszenia do ich poboru, a także
wpłacane przez członków Stowarzyszenia na wyznaczony w tym celu rachunek
bankowy Stowarzyszenia.
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§ 95.
Umowę rachunku bankowego prowadzonego dla Stowarzyszenia zawierają osoby
upoważnione do reprezentowania, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań
w mieniu Stowarzyszenia.
§ 96.
Zarząd Stowarzyszenia może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania środkami
zgromadzonymi na rachunku bankowym Skarbnikowi lub Skarbnikowi i innej osobie
jednocześnie, tak, aby osoba ta działała łącznie ze Skarbnikiem.
§ 97.
1. Środki pieniężne oraz pozostały majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany
na pokrycie kosztów bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz realizację jego celów
statutowych, a także na pokrycie kosztów jego likwidacji oraz pokrycie zobowiązań
Stowarzyszenia.
2. Środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być także przeznaczane na pokrycie opłat, w
tym składek, wynikających z przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji, a
także na pokrycie wpłat do ustanowionych lub utworzonych przez Stowarzyszenie
fundacji lub spółek oraz innych jednostek organizacyjnych.
§ 98.
1. Walne Zebranie Członków może uchwalić plan finansowy Stowarzyszenia, nadając
mu formę uchwały; może też upoważnić do tego, w drodze uchwały, Zarząd
Stowarzyszenia.
2. Plan finansowy nakreśla kierunki gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz
zawiera wytyczne dla organów Stowarzyszenia w podejmowaniu działań związanych z
pozyskiwaniem, wydatkowaniem lub gromadzeniem środków finansowych.
3. Plan finansowy nie musi być w całości uwzględniany przy tworzeniu i realizacji
budżetu Stowarzyszenia.
§ 99.
Organy Stowarzyszenia mogą składać do Zarządu Stowarzyszenia wnioski w sprawie
ich ogólnego zapotrzebowania finansowego lub finansowania szczegółowych zadań.
§ 100.
Do reprezentowania, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z Pierwszym
Zastępcą Prezesa Zarządu lub Prezes Zarządu działający łącznie ze Skarbnikiem.
Jednakże w sprawach dotyczących:
1) nabycia spadku, odrzucenia spadku lub zbycia spadku, a także nabycia lub
odrzucenia przedmiotu zapisu windykacyjnego;
2) nabycia własności nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego w
drodze umów odpłatnych i nieodpłatnych;
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3) obciążenia przedmiotów majątku Stowarzyszenia ograniczonymi prawami
rzeczowymi;
- wymaga się zgody Walnego Zebrania Członków, wyrażonej w formie uchwały,
podjętej bezwzględną większością głosów.
§ 101.
Zarząd odmawia podjęcia czynności lub działań, jeżeli uzna, że narazi w ich wyniku
Stowarzyszenie na straty majątkowe, nadmierne obciążenia finansowe, utrudni
dochodzenie roszczeń Stowarzyszenia i narazi je na nadmierne ryzyko lub utratę
płynności finansowej, a także wtedy, kiedy uzna te czynności lub działania za sprzeczne
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 102.
1. Walne Zebranie Członków może uchylić uchwałę Zarządu, jeżeli uzna, że zachodzą
przesłanki, z powodu których Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie przepisu paragrafu
poprzedzającego powinien odmówić jej podjęcia.
2. Uchylenie uchwały może nastąpić także z innych powodów, na przykład
niezgodności uchwały z niniejszym statutem oraz z pozostałymi przepisami
wewnętrznymi Stowarzyszenia, a także jeżeli jest ona nie do pogodzenia z wcześniej
podjętymi uchwałami organów Stowarzyszenia, jeżeli nie zostały one uchylone lub
jeżeli uchwała jest sprzeczna z celami Stowarzyszenia, nieodpowiednia ze względu na
sposób jego działania albo zbędna.
§ 103.
W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków winno określić sposób
rozdysponowania majątku Stowarzyszenia, wskazując także cel lub cele, na jakie
majątek ma być rozdysponowany.
§ 104.
1. Stowarzyszenie, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę
finansową na podstawie budżetu Stowarzyszenia, a w razie jego braku, w oparciu o
zasady prawidłowej gospodarki.
2. Prawo uchwalenia budżetu Stowarzyszenia przysługuje Zarządowi, a także, w drugiej
instancji Walnemu Zebraniu Członków. Budżet uchwala się na dany rok kalendarzowy.
3. Budżet może wydzielać fundusze poszczególnych organów Stowarzyszenia, a w
braku takiego wydzielenia powinien uwzględniać podstawowe potrzeby finansowe i
materialne tych organów.
4. Za sporządzenie projektu budżetu odpowiedzialny jest Skarbnik, z tym że propozycje
poprawek mogą wnosić wszyscy członkowie Zarządu oraz inne organy Stowarzyszenia.
5. Uchwalony, lecz niewykonany jeszcze budżet Stowarzyszenia, może zostać
zmieniony w całości lub w części uchwałą wydaną przez Walne Zebranie Członków.
6. Organy Stowarzyszenia mogą zgłaszać Zarządowi swoje propozycje i wnioski w
zakresie budżetu oraz potrzeb finansowych i materialnych.
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§ 105.
Wszyscy członkowie oraz organy Stowarzyszenia, są obowiązani dbać o interesy
Stowarzyszenia oraz jego majątek i dobry wizerunek
Rozdział VI.
Interpretacja i wykładnia przepisów
§ 106.
1. Organem Stowarzyszenia uprawnionym do wydawania rozstrzygnięć w zakresie
interpretacji jest, w pierwszej instancji - Zarząd, a w drugiej instancji - Walne Zebranie
Członków.
2. Przez wykładnię przepisów statutu należy rozumieć sposób zastosowania przepisów
statutu Stowarzyszenia w konkretnych sprawach, także w sprawach mogących zaistnieć
w przyszłości.
3. W celu uzyskania wykładni niniejszego statutu, o jej dokonanie, może wystąpić
każdy członek lub organ Stowarzyszenia, zwłaszcza, jeżeli ma w tym interes, podając
we wniosku swoje dane identyfikujące (przynajmniej imię i nazwisko - w przypadku
członków Stowarzyszenia, a w przypadku organów Stowarzyszenia - nazwę organu),
podstawę prawną wniosku oraz wskazanie przepisów budzących wątpliwości
interpretacyjne, z podaniem sytuacji faktycznej lub przypadku, w którym wątpliwości te
zaistniały, ewentualnie, także swoje stanowisko lub opinię w sprawie.
4. Wykładni przepisów statutu Stowarzyszenia dokonuje w formie uchwały organ do
tego uprawniony, w oparciu o aktualną wiedzę w zakresie prawa oraz zasady współżycia
społecznego, cel analizowanych przepisów i ich brzmienie.
5. Każdemu z członków i organów Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od
uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie wykładni przepisów statutu Stowarzyszenia
do Walnego Zebrania Członków.
6. Organ uprawniony do wydania wykładni może odmówić jej wydania jeżeli uzna, że
jest to niekonieczne lub całkowicie zbędne.
7. W przypadku odmowy wydania wykładni przez Zarząd, wykładni tej, może dokonać
na wniosek każdego z członków lub organów Stowarzyszenia Walne Zebranie
Członków, z tym, że zebrania członków może dokonać wykładni przepisów statutu
Stowarzyszenia z urzędu, a także z urzędu może ono uchylić uchwałę w sprawie
wykładni przepisów statutu wydanej przez organ pierwszej instancji.
8. Uchwała w sprawie wykładni przepisów statutu Stowarzyszenia wchodzi w życie
zawsze z dniem jej podjęcia.
9. Przepisy dotyczące wykładni przepisów statutu Stowarzyszenia stosuje się
odpowiednio do wykładni innych aktów prawnych Stowarzyszenia, w tym w
szczególności do uchwał i regulaminów, wydawanych przez wszystkie organy
Stowarzyszenia, z tym wyjątkiem, że organem wydającym wykładnię w pierwszej
instancji jest odpowiednio organ, który wydał przepis budzący wątpliwości
interpretacyjne.
§ 107.
Organy Stowarzyszenia, sporządzając oraz wydając uchwały i regulaminu są
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obowiązane zachować należytą staranność, w taki sposób, aby były one czytelne i
zrozumiałe dla członków Stowarzyszenia.

Rozdział VII.
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 108.
Stowarzyszenie może być rozwiązane w każdym czasie, z zachowaniem warunków
określonych przepisami prawa, na zasadach opisanych w niniejszym statucie.
§ 109.
1. Jedynym organem Stowarzyszenia upoważnionym do podjęcia uchwały o
rozwiązaniu Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Likwidatorem Stowarzyszenia jest ostatni Prezes Zarządu Stowarzyszenia, o ile
uchwała Walnego Zebrania Członków nie wskaże innego likwidatora.
§ 110.
W celu rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o
rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 111.
Dla swojej ważności, uchwała, o której mowa w § 110, musi zostać podjęta większością
co najmniej ¾ głosów, w obecności co najmniej ¾ wszystkich członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
§ 112.
W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa termin
rozwiązania Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma zostać przeznaczony majątek
Stowarzyszenia; ewentualnie określa sposób, w jaki majątek ten ma być rozporządzony.
§ 113.
1. Do rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji Walne
Zebranie Członków upoważnia likwidatora Stowarzyszenia.
2. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia, zanim zostanie on
całkowicie rozdysponowany.
§ 114.
1. Stowarzyszenie traci byt prawny z chwilą jego rozwiązania (likwidacji).
2. Z chwilą rozwiązania Stowarzyszenia ustaje także byt prawny jego wszystkich
organów - ulegają one rozwiązaniu.
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Rozdział VIII.
Zmiany niniejszego statutu
§ 115.
1. Walne Zebranie Członków może w formie uchwały dokonać zmian brzmienia
niniejszego statutu, jego poszczególnych przepisów oraz ich uzupełnienia o nową treść,
formułując nowe brzmienie (treść) przepisów oraz określając termin ich wejścia w
życie.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 dla swojej ważności wymaga podjęcia bezwzględną
większością głosów w obecności na głosowaniu co najmniej ¾ ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
§ 116.
Z wnioskiem o zmianę lub uzupełnienie niniejszego statutu wystąpić może każdy z
organów Stowarzyszenia lub grupa składająca się, z co najmniej pięciu członków
zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek taki nie zobowiązuje Walnego Zebrania
Członków do dokonania proponowanych w nim zmian lub uzupełnień.
§ 117.
1. Walne Zebranie Członków może na wniosek każdego z członków Stowarzyszenia
lub z urzędu, dokonać w drodze uchwały sprostowania oczywistych omyłek pisarskich
w niniejszym statucie oraz własnych uchwałach.
2. Dla ważności uchwały, o której mowa w ust. 1, wymaga się, że zostanie ona podjęta
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ¾ ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do uchwał, zarządzeń, decyzji oraz innych
dokumentów pozostałych organów Stowarzyszenia, przy czym, sprostowania dokonuje
organ, który wydał dokument dotknięty omyłką pisarską.
4. W razie niesprostowania omyłki pisarskiej przez organ Stowarzyszenia, sprostowania
omyłki tej może dokonać Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
§ 118.
Nie można dokonywać zmian w niniejszym statucie w sposób sprzeczny z powszechnie
obowiązującym prawem, z zasadami demokracji wewnętrznej Stowarzyszenia lub w
sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu.
§ 120.
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania zmienionych
postanowień i wprowadzonych uzupełnień niniejszego statutu od momentu ich wejścia
w życie. To samo dotyczy organów Stowarzyszenia.
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Rozdział IX.
Przepisy końcowe oraz uzupełniające
§ 121.
1. Niniejszy statut jest najwyższym aktem prawa wewnętrznego Stowarzyszenia.
2. W przypadku niezgodności innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia, w tym
uchwał jego organów i regulaminów z niniejszym statutem, stosuje się przepisy
niniejszego statutu.
§ 122.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 - tekst jednolity z
późniejszymi zmianami).
§ 123.
W zakresie przynależności Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych,
zastosowanie mają właściwe przepisy ustaw i rozporządzeń oraz wewnętrzne przepisy
Stowarzyszenia i organizacji do których należy Stowarzyszenie, jak również
postanowienia umów zawartych na okoliczność przystąpienia Stowarzyszenia do takich
organizacji.
Ponadto, zastosowanie mają przepisy właściwych umów międzynarodowych, których
Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§ 124.
1. Uchwałę w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji krajowej,
organizacji międzynarodowej, w sprawie założenia związku stowarzyszeń, przystąpienia
do związku stowarzyszeń, a także w sprawie założenia fundacji lub utworzenia przez
Stowarzyszenie innych jednostek organizacyjnych - podejmuje Walne Zebranie
Członków.
2. Uchwałę w sprawie powzięcia starań o przystąpienie do organizacji lub założenia
związku stowarzyszeń może podjąć Zarząd Stowarzyszenia; Zarząd może dodatkowo, w
tej sprawie podpisać list intencyjny.
§ 125.
1. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami i związkami stowarzyszeń, a
także innymi jednostkami i organami administracji publicznej, między innymi na
podstawie zawartych z nimi umów, porozumień lub innych oświadczeń.
2. Stowarzyszenie może pozyskiwać sponsorów i zawierać umowy o sponsoring.
3. Stowarzyszenie może zgłaszać zbiórki publiczne oraz być ich organizatorem, z
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
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§ 126.
Postępowania dyscyplinarne wobec członków Stowarzyszenia rozpoczęte przed dniem
wejścia w życie zmian niniejszego statutu są kontynuowane na podstawie przepisów
obowiązujących w chwili wszczęcia tych postępowań, chyba, że nowe przepisy są
względniejsze dla osoby w stosunku, do której takie postępowanie się toczy.
§ 127.
1. Spory związane z działalnością Stowarzyszenia mogą być rozstrzygane przez sądy,
zgodnie z ich właściwością.
2. Zarząd Stowarzyszenia może w drodze uchwały ustanowić pełnomocnika, który
będzie reprezentował Stowarzyszenie przed sądem, organami administracji publicznej,
osobami fizycznymi, osobami prawnymi, przedstawicielami państw obcych,
przedsiębiorcami oraz innymi instytucjami i organizacjami, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.
3. Stowarzyszenie może korzystać z pomocy tłumacza przysięgłego, z usług notariusza
oraz innych urzędów, organów oraz organizacji.
4. Wyboru przedstawiciela lub pełnomocnika Stowarzyszenia (w tym pełnomocnika
procesowego) dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały.
§ 128.
1. Niniejszy statut oraz jego uzupełnienia lub zmiany powinny być zgłoszone do
Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
2. Uzupełnienia oraz zmiany niniejszego statutu wchodzą w życie z chwilą ich wpisu w
Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krosno, dnia 22 lipca 2015 r.
………………………………...........
(Miejsce i data uchwalenia statutu)

………………………………...........
(Podpis Przewodniczącego)

………………………………...........
(Podpis Protokolanta)
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