STATUT STOWARZYSZENIA „Prawo Dziecka”
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie „Prawo Dziecka”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie nie jest związane z żadnym wyznaniem, ideologią ani partią polityczną.
3. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci oraz logotypu zgodnie z obowiązującym
przepisami.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§3
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
§4
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

Cele i metody działania
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. dążenie do pełnego poszanowania praw dziecka i jego rodziców zawartych w Konstytucji RP,
Konwencji Praw Dziecka, Europejskiej Konwencji Praw człowieka oraz Kodeksie Rodzinnym i
Opiekuńczym;
2. dążenie do poszanowania i egzekwowania praw obojga rodziców w wychowaniu dziecka;
3. dążenie do zmian praktyki działania instytucji państwa w takim zakresie, w jakim pozostaje
ona w sprzeczności z prawami dziecka w tym z prawem do wychowania przez oboje
rodziców i prawem do bycia wysłuchanym;
4. dążenie do tego, by instytucje państwa, w tym wymiar sprawiedliwości w rzeczywisty
sposób respektowały prawa dzieci, rodziców i lepiej przeciwdziałały wszelkim formom ich
naruszania;
5. niesienie pomocy dzieciom i rodzicom w zakresie przestrzegania ich praw, w szczególności
pomoc ofiarom dyskryminacji, bezprawnego działania innych osób i organów, oraz ofiarom
wadliwie działającego prawa;
6. inicjowanie i lobbing w zakresie zmian legislacyjnych zmierzających do lepszego
zabezpieczenia praw dzieci i rodziców, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego;
7. propagowanie roli ojca i matki w wychowaniu dziecka, szczególnie w sferze poprawnego
kształtowania psychiki dziecka, budowania wzorców osobowych, edukacji i wychowania;
8. propagowanie zrównoważonego udziału obojga rodziców w wychowaniu dziecka;
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9. propagowanie idei polubownego rozwiązywania konfliktów rodzinnych, w tym mediacji i
terapii rodzinnej;
10. propagowanie idei praw człowieka w tym praw dziecka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji i świadomości społecznej;
11. przeciwdziałanie patologiom społecznym i rodzinnym, w tym przeciwdziałanie przemocy
psychicznej i fizycznej wobec dzieci oraz członków rodziny, demoralizacji i alienacji
rodzicielskiej;
12. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13. promocja i organizacja wolontariatu.
§6
Cele wymienione w §5 będą realizowane poprzez działania prowadzone i finansowane przez
Stowarzyszenie, takie jak:
1. świadczenie pomocy w egzekwowaniu praw dzieci i rodziców osobom potrzebującym, w
tym członkom Stowarzyszenia;
2. monitorowanie przestrzegania praw dziecka i praw rodziców przez instytucje państwa i
osoby fizyczne przy użyciu dostępu do informacji publicznej oraz innych formy kontroli
społecznej;
3. tworzenie raportów oraz analiz w zakresie ww. monitoringu oraz przedstawianie ich
wyników właściwym władzom i opinii publicznej;
4. analizowanie i nagłaśnianie wykrytych przypadków naruszania praw dzieci, ich rodziców
oraz opiekunów;
5. promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
6. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia przed właściwymi władzami w
sprawach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, w sprawach
rodzinnych, alimentacyjnych, karnych oraz broniących innych praw człowieka, na mocy art.
96 kc, art. 90 § 1 i § 2 kpk, art. 91 kpk, art. 87 § 3 kpc oraz Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z 1 VII 1991 r., jako organizacja udzielająca pomocy rodzinie oraz jej
członkom;
7. prowadzenie pozaszkolnych form edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych;
8. podejmowanie (prowadzenie lub zlecanie) badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu
nauk społecznych, prawnych i humanistycznych;
9. podejmowanie (prowadzenie lub zlecanie) badań opinii publicznej;
10. organizowanie kursów, szkoleń, konkursów, konferencji oraz obozów integracyjnych dla
dzieci i rodziców;
11. organizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji,
seminariów, pokazów, koncertów oraz innych imprez;
12. organizację wycieczek i wypoczynku, imprez turystycznych i rekreacyjnych;
13. organizowanie imprez sportowych; współpracę z organami władzy publicznej, administracji
rządowej i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania, służbami mundurowymi,
kościołami oraz związkami wyznaniowymi, a także z organizacjami społecznymi i
podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami stowarzyszenia, w
szczególności współpracę i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
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publicznego i o wolontariacie;
14. występowanie z wnioskami, opiniami i petycjami do właściwych organów administracji
rządowej i samorządowej, oraz instytucji realizujących zadania z zakresu opieki dzieckiem i
rodzina;
15. publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia;
16. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi o tym samym
lub podobnym profilu działalności, a także tworzenie lub przystępowanie do krajowych lub
międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa;
17. prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, a także kampanii
medialnych przy zastosowaniu różnych środków przekazu;
18. prowadzenie sprzedaży wytworów pracy własnej i innych;
19. inicjowanie i wspieranie inicjatyw ustawodawczych, monitorowanie procesu legislacyjnego i
lobbing na rzecz wprowadzania regulacji prawnych gwarantujących przestrzegania praw
dziecka i praw rodziców;
20. integracja organizacji wspierających prawa dziecka i prawa rodziców;
21. promocja dobrych praktyk, aktywizacja społeczności lokalnych oraz pomoc innym
organizacjom w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego i metod propagowania idei
wspieranych przez Stowarzyszenie;
22. inicjowanie tworzenia lokalnych organizacji, grup wsparcia i samopomocy na terenie całego
kraju;
23. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność
naukową, społeczną i towarzyską;
24. organizowanie różnorodnych form opieki nad dziećmi;
25. organizowanie działań o charakterze wolontariatu.
§7
Działalność pożytku publicznego
1. W zakresie celów określonych w § 5 i sposobów ich realizacji, określonych w § 6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność
nieodpłatną pożytku publicznego, odpowiadającą następującym rodzajom działalności
pożytku publicznego wskazanym w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka- działania określone w § 6 pkt. 1-9, 14, 18, 21-25, (88.99.Z
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana);
b) w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieżydziałania określone w § 6 pkt. 10, 12-13, 24 (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji
sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
c) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania określone w § 6 pkt. 12, 4-7, 12, 25 (88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana);
d) w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
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współpracy między społeczeństwami- działania określone w § 6 pkt 11, 16-17, 19-20,
(94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana);
e) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa- działania określone w § 6 pkt 1, 6, 10-11, 15, 17, 19 (94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana);
f) w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym- działania określone w § 6 pkt 1-11, 23 (88.99.Z
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana);
g) w zakresie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn- działania określone w
§ 6 pkt 1-4, 11, 14-17, 19 (88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
gdzie indziej niesklasyfikowana);
h) w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania- działania
określone w § 6 pkt 8, 10-11, 17, 23 (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz
zajęć sportowych i rekreacyjnych).
i) w zakresie pozostałej działalności usługowej – działania określone w § 6 pkt 18 (94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana);
2. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego w
sferze zadań publicznych w zakresie określonym w ust. 1.
3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową pożytku publicznego w
sferze zadań publicznych w zakresie określonym w ust. 1.

§8
1. Stowarzyszenie może powoływać przedstawicieli regionalnych i lokalnych.
2. Przedstawicieli regionalnych i lokalnych powołuje i odwołuje Zarząd w drodze uchwały,
określając ich zadania i kompetencje.
3. Przedstawiciel regionalny lub lokalny prowadzi sprawy Stowarzyszenia w danym regionie i
jest upoważniony do reprezentowania Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarząd.
§9
Członkowie Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie zrzesza Członków Zwyczajnych, Członków Honorowych, oraz Członków
Wspierających.
2. Członkiem Zwyczajnym może być obywatel polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, w tym małoletni w wieku 16 – 18 lat, jak
również cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby chcące zostać Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia
winny złożyć pisemną deklarację członkowską.
3. Członkiem Honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia.
4. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna i inna jednostka
organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
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§ 10
Nabycie członkostwa zwykłego następuje na podstawie uchwały Zarządu. Status Członka
Honorowego nadaje i odbiera Walne Zgromadzenie Członków. Status członka wspierającego
nabywa się wraz z rejestracją na stronie internetowej Stowarzyszenia.
§ 11
1. Członkowie Zwyczajni zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień Statutu;
b) realizowania celów Stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w jego pracach;
c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
d) regularnego opłacania składek członkowskich;
e) zachowania poufności w sprawach innych członków stowarzyszenia;
f) informowania władz stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności
adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu;
g) uczestnictwa w wydarzeniach inicjowanych przez Stowarzyszenie;
2. Członkowie Honorowi zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień Statutu;
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
c) zachowania poufności w sprawach innych członków stowarzyszenia;
d) informowania władz stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności
adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
3. Członkowie Wspierający zobowiązani są do:
a) wspierania działalność Stowarzyszenia w mediach elektronicznych;
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
c) przestrzegania postanowień Statutu;
d) zachowania poufności w sprawach innych członków Stowarzyszenia;
e) realizowania celów Stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w jego inicjatywach
realizowanych za pomocą mediów elektronicznych;
§ 12
1. Członkowie Zwyczajni oraz Honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, a
w szczególności:
a) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia;
b) brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia Członków;
c) korzystać z mienia Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd;
d) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
e) korzystać z rekomendacji, gwarancji, poradnictwa i opieki Stowarzyszenia;
2. Członkowie Wspierający korzystają z praw wymienionych w ust. 1 w punktach d-e.
§ 13
1. Utrata członkostwa następuje poprzez:
a) złożenie przez Członka Stowarzyszenia dobrowolnej pisemnej rezygnacji z członkostwa;
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b) śmierć Członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną, bądź utratę praw publicznych
orzeczoną prawomocnym wyrokiem sądu;
c) utratę osobowości prawnej przez Członka Stowarzyszenia będącego osobą prawną albo
zdolności prawnej przez inną jednostkę organizacyjną;
d) uprawomocnienie się uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy Członków
Stowarzyszenia.
2. Uchwałę, o której mowa w §13 ust. 1 punkt d w sprawie skreślenia z listy członków Zarząd
ma prawo podjąć w następującej sytuacji:
a) nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, w szczególności w co najmniej 3 obradach
Walnego Zgromadzenia Członków;
b) nieusprawiedliwionego zalegania przez Członka Stowarzyszenia z opłacaniem składek
członkowskich za okres co najmniej sześciu miesięcy;
c) rażącego naruszenia przez Członka Stowarzyszenia postanowień Statutu;
d) działania na szkodę stowarzyszenia;
e) permanentny brak możliwości skontaktowania się z Członkiem Stowarzyszenia;
3. Uchwała Zarządu, o której mowa w §13 ust. 1. punkt d, może zostać zaskarżona przez
Członka Stowarzyszenia w drodze odwołania wnoszonego do Walnego Zgromadzenia, za
pośrednictwem Zarządu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Walne Zgromadzenie
rozpatrzy odwołanie podczas najbliższych obrad, nie później jednak niż w ciągu sześciu
miesięcy od dnia wpłynięcia odwołania do Zarządu. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest
ostateczna.
4. W przypadku uporczywego naruszania Statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia, niezależnie od wszczęcia procedury usunięcia członka może podjąć
decyzję o natychmiastowym ograniczeniu uprawnień członka związanych z dostępem do
kanałów komunikacji Stowarzyszenia oraz nałożyć na członka zakaz publicznego
wypowiadania się w imieniu Stowarzyszenia.
§ 14

Organy Stowarzyszenia
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
§ 15
1. Kadencja organów wymienionych w § 14 ust. 1 pkt b – c trwa 3 lata. Po upływie kadencji
Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się
odpowiednich organów nowej kadencji.
2. Członkowie organów wymienionych w § 14 ust. 1 pkt b – c mogą tę samą funkcję pełnić nie
dłużej niż przez pięć kadencji.
3. Członków organów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt b – c, powołuje się na okres wspólnej
3- letniej kadencji. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, mandat członka powołanego w trakcie
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trwania kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków
organu.
Jeżeli w składzie organu, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt b – c zachodzą braki
uniemożliwiające jego działanie, organowi, którego to dotyczy przysługuje prawo kooptacji
członków spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych członków
nie może przekroczyć połowy liczby członków organu pochodzących z wyboru Walnego
Zgromadzenia.
Powołanie członka organu Stowarzyszenia w trybie określonym w ust. 4 następuje na czas
do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, które może zatwierdzić mandat
dokooptowanego członka, albo wybrać na jego miejsce innego członka organu.
Jeżeli uzupełnienie składu organu Stowarzyszenia w trybie określonym w ust. 4 nie byłoby
możliwe, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków w celu wyboru brakujących członków organu. W przypadku, gdy braki w składzie
organu uniemożliwiające jego działanie dotyczą Zarządu, nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Komisję Rewizyjną.
Członek organu Stowarzyszenia może złożyć dobrowolną pisemną rezygnację z pełnionej
funkcji.
§ 16
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
b) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
c) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
g) udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
h) nadawanie statusu Członka Honorowego;
i) rozpatrywanie wniosków Członków i organów Stowarzyszenia;
j) dokonywanie zmian Statutu;
k) rozwiązanie Stowarzyszenia;
W obradach Walnego Zgromadzenia Członków może brać udział i składać wnioski każdy
Członek Zwyczajny oraz Honorowy, a z głosem doradczym Członkowie Wspierający i
zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zarząd zwołuje
zwyczajne Walne Zgromadzenie co najmniej jeden raz w roku, nie później niż 6 miesięcy od
dnia bilansowego. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna.
Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się poprzez wysłanie wiadomości pocztą
elektroniczną na podany w deklaracji członkowskiej adres e-mail do wszystkich członków
stowarzyszenia. W zawiadomieniu, o którym powyżej podaje się termin, miejsce oraz
planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Każdemu Członkowi Zwyczajnemu oraz Honorowemu przysługuje jeden głos.
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7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem, że
uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna być powzięta w trybie określonym w §22
Statutu.
8. Głosowanie jest jawne, jednak na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 Członków
uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków
przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie tajne. Głosowanie nad wyborem
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest tajne.
9. W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie w wyniku czego
warunek postawiony w § 16 ust. 7 nie zostanie spełniony, posiedzenie organu może się
odbyć w drugim terminie, określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu, i może
podejmować wiążące uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad bez
względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Drugi termin posiedzenia
może być wyznaczony na ten sam dzień, w którym miało się odbyć pierwsze posiedzenie co
najmniej 30 minut później po terminie pierwszego posiedzenia
10. Walne Zgromadzenie Członków może uchwalić regulamin, określający jego organizację i
sposób wykonywania czynności.
11. Walne Zgromadzenie każdorazowo wybiera Przewodniczącego zgromadzenia spośród
przybyłych członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Przewodniczący przeprowadza
Walne Zgromadzenie Członków. W razie potrzeby może powołać :
a) Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
b) Sekretarza Zgromadzenia
c) Komisję Skrutacyjną
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wymaga powiadomienia wszystkich członków
stowarzyszenia poprzez wiadomość pocztą elektroniczną co najmniej 14 dni przed
terminem, i może być zwołane :
a) z inicjatywy Zarządu
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wymaga powiadomienia wszystkich członków
stowarzyszenia poprzez wiadomość pocztą elektroniczną co najmniej 6 dni przed terminem,
i może być zwołane:
a) na wniosek o najmniej ⅓ członków zwyczajnych stowarzyszenia.
b) z inicjatywy Komisji Rewizyjnej
c) z inicjatywy Zarządu
14. W przypadku Walnego Zgromadzenia zwoływanego na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub ⅓
członków organ zwołujący zobowiązany jest zachować termin, miejsce i porządek obrad
zgodnie z treścią wniosku. Wniosek należy rozpatrzyć w terminie do 3 dni.
§ 17
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia;
b) przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia;
c) sporządzanie sprawozdania finansowego i przedstawianie go Walnemu Zgromadzeniu
Członków;
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d) przygotowywanie sprawozdania z działalności Zarządu i przedstawianie go Walnemu
Zgromadzeniu Członków;
e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
f) przyjmowanie Członków Zwyczajnych, Członków Wspierających oraz skreślanie ich z listy
Członków Stowarzyszenia;
g) tworzenie jednostek organizacyjnych oraz powoływanie i odwoływanie ich
Koordynatorów;
h) powoływanie komisji i zespołów oraz określenie ich zadań i regulaminów;
i) wnioskowanie o nadanie statusu Członka Honorowego Stowarzyszenia;
j) prowadzenie spraw bieżących;
k) pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia;
l) prowadzenie dokumentacji i rachunkowości Stowarzyszenia
m) przekazywanie Komisji Rewizyjnej żądanych wyjaśnień, kopii dokumentów i listy
kontaktów do członków stowarzyszania bez zbędnej zwłoki;
3. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Sekretarza oraz
członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków
spośród Członków Zwyczajnych i Honorowych Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie
Członków najpierw wybiera prezesa Zarządu, a następnie wybiera pozostałych członków
zarządu spośród kandydatur zaproponowanych przez nowo wybranego Prezesa. Prezes
Zarządu określa funkcje pozostałych Członków Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i zwołuje je Prezes lub Wiceprezes
Zarządu poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub wiadomości SMS do
wszystkich członków Zarządu co najmniej 24 godzin przed posiedzeniem. W posiedzeniach
Zarządu mogą brać również udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.
6. W przypadku indywidualnego zbierania głosów członkowie Zarządu mogą oddawać głosy
pisemnie, lub drogą elektroniczna: poprzez SMS, e-mail lub wpis na forum internetowym
Stowarzyszenia. Prezes Zarządu zarządzając głosowanie w trybie indywidualnego zbierania
głosów przekazuje projekt uchwały wszystkim członkom Zarządu i wyznacza odpowiedni
termin oraz sposoby oddanie głosów. Do ważności głosowania w tym trybie wymagane jest
oddanie głosu w wyznaczonym terminie przez co najmniej połowę członków Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy udziale,
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków organu, chyba, że Statut
stanowi inaczej. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
8. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom oraz
zarządza głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów. W zakresie określonym
przez Prezesa Zarządu uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie może także
wykonywać Wiceprezes Zarządu.
9. Jeżeli Prezes Zarządu nie może przejściowo sprawować swojej funkcji zastępuje go
Wiceprezes Zarządu lub wskazany przez Prezesa Członek Zarządu.
10. Zarząd może uchwalić regulamin, określający jego organizację i sposób wykonywania
czynności.
11. Członkiem Zarządu może być wyłącznie Członek Zwyczajny lub Honorowy Stowarzyszenia.
12. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
13. Zarząd reprezentowany przez Prezesa Zarządu może wynagradzać osoby działające na rzecz
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realizacji prac statutowych Stowarzyszenia.
14. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie. Kwoty wynagrodzenia dla członków
Zarządu określa Walne Zgromadzenie Członków.
15. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
16. Prezes Zarządu w imieniu Zarządu administruje wszystkimi narzędziami i platformami
komunikacyjnymi jakie użytkuje Stowarzyszenie, w tym w imieniu Zarządu nadaje i odbiera
uprawnienia administracyjne innym członkom Stowarzyszenia. Decyzje w tej sprawie
podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. Z chwilą ustąpienia Prezesa Zarządu
wszystkie te uprawnienia są przekazywane bezzwłocznie Wiceprezesowi Zarządu a w
przypadku wakatu na tym stanowisku – jednemu z członków Zarządu. Z chwilą zmiany
Zarządu ww. uprawnienia przekazywane są bezzwłocznie nowo wybranemu przez Walne
Zgromadzenie Prezesowi Zarządu.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

§ 18
Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosku w przedmiocie udzielenia
absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków, a także składanie
wniosku Walnemu Zgromadzeniu Członków w przedmiocie odwołania członków
Zarządu;
b) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
c) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i żądanie
wyjaśnień;
d) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków i zwoływanie go w przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 4
e) przygotowywanie sprawozdania z działalności.
Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych
imiennie przez Walne Zgromadzenie Członków. W pierwszej kolejności walne zgromadzenie
wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a następnie pozostałych członków tego
organu. Przewodniczący ma prawo rekomendować Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na
członków Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy
członków Komisji lub w drodze indywidualnego zbierania głosów.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb i zwołuje je Przewodniczący
lub jego zastępca poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub wiadomości SMS
do wszystkich członków Komisji co najmniej 36 godzin przed posiedzeniem. W
posiedzeniach Komisji mogą brać również udział z głosem doradczym członkowie Zarządu
Stowarzyszenia. W związku z tym Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek
Komisji Rewizyjnej każdorazowo zawiadamia członków Zarządu o planowanym posiedzeniu
Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.
W przypadku indywidualnego zbierania głosów członkowie Komisji Rewizyjnej mogą
oddawać głosy pisemnie, lub drogą elektroniczna: poprzez SMS, e-mail lub wpis na forum
internetowym Stowarzyszenia. Przewodniczący Komisji zarządzając głosowanie w trybie
indywidualnego zbierania głosów przekazuje projekt uchwały wszystkim członkom Komisji i
wyznacza odpowiedni termin oraz sposoby oddanie głosów. Do ważności głosowania w tym
trybie wymagane jest oddanie głosu w wyznaczonym terminie przez co najmniej połowę
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członków Komisji.
7. Uchwały komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków. W razie równego rozkładu głosów
rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.
8. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób
wykonywania czynności.
9. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
10. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pozostająca w związku małżeńskim lub
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej z Członkiem Zarządu.
11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pracy w Komisji.
12. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Członków ustali, iż członkowie Zarządu będą
pobierali wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków, Komisja Rewizyjna w drodze
uchwały powołuje spośród swoich członków Pełnomocnika upoważnionego do podpisania
umowy z członkami Zarządu.
13. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
§ 19

Majątek i rachunkowość
1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze:
a) składek członkowskich i cegiełek;
b) darowizn, spadków i zapisów;
c) dotacji, subwencji, kontraktów, grantów, środków z funduszy publicznych;
d) wpłat nakazanych wyrokiem sądu;
e) środków z funduszy prywatnych;
f) dochodów z ofiarności publicznej;
g) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia;
h) dochodów z kapitału Stowarzyszenia (odsetki, lokaty, akcje, inne);
i) przekazywania 1 % podatku od osób fizycznych na organizacje pożytku publicznego;
1.
2.

3.
4.

§ 20
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Prezes Zarządu zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż
w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu Członków.
Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i prezes Zarządu, a jeżeli Zarząd jest
wieloosobowy – wszyscy członkowie Zarządu. Odmowa lub brak podpisu wymaga
pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być rozpatrzenie i
zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
Organy Stowarzyszenia, o których mowa w §14 ust. 1 pkt b – c Statutu przedstawiają
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podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków sprawozdania ze swojej
działalności. Sprawozdanie z działalności organu może mieć formę pisemną lub ustną.
5. Majątek Stowarzyszenia służy do prowadzenia działalności statutowej i nie może być użyty
w sposób sprzeczny ze Statutem
6. Zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”;
b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz 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 organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 21
1. Do reprezentacji Stowarzyszenia, w tym składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych do kwoty 500 zł (słownie: pięćset zł) wystarczający jest podpis Prezesa
Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych od kwoty 1 000zł (słownie: tysiąc
złotych) konieczne są co najmniej dwa podpisy członków Zarządu działających łącznie.
3. Do udzielania pełnomocnictwa, oraz do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) konieczne są co
najmniej trzy podpisy członków Zarządu działających łącznie.
4. W przypadku oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę
100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), wymagana jest zgoda członków Zarządu i członków
Komisji Rewizyjnej łącznie.
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§ 21

Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej większością ⅔ głosów w obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania.
2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
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