Statut Stowarzyszenia WIR Masz Głos
Kierując się ideami wolności obywatelskich, demokracji bezpośredniej
i społeczeństwa obywatelskiego, które powinno wyrażać się w możliwości realnego
uczestnictwa obywateli w bezpośrednim sprawowaniu władzy, zgodnie z
postanowieniami art. 4 Konstytucji RP, zakładamy niniejsze Stowarzyszenie.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie „WIR Masz Głos“, zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz
niniejszego statutu.

§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania
na terenie innych państw.
3. Siedzibą organów krajowych Stowarzyszenia jest Wrocław.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne zwane
„regionami”.
6. Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość
prawną.
7. Stowarzyszenie posiada jedną stronę internetową z podstronami prowadzonymi
dla powołanych terenowych jednostek organizacyjnych. Na stronie internetowej,
Stowarzyszenie zamieszcza informacje dotyczące swojej działalności, w tym
działalności powołanych regionów oraz inne informacje i dane, w tym adresowe.
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8. Wszelkie informacje zamieszczane na stronie/stronach internetowych
Stowarzyszenia stanowią jego własność i podlegają ochronie wynikającej z prawa
autorskiego.

§3
1. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych oraz międzynarodowych
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie może przyjmować, jako członków wspierających inne organizacje,
w szczególności te, których celem działania jest promowanie instytucji demokracji
bezpośredniej oraz aktywnego i realnego wpływu obywateli na decyzje
podejmowane przez rządy, samorządy oraz parlamenty.

§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej
swoich członków.
Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu Krajowego
Stowarzyszenia oraz członków Zarządów Regionów wynagrodzenia za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją, na podstawie uchwały odpowiednio:
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – w stosunku do członków organów
krajowych oraz Walnego Zebrania Członków Regionu – w stosunku do członków
organów regionów.
2. W celu prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może powoływać biura
i zatrudniać w nich pracowników lub zawierać umowy cywilno – prawne.
3. W celu prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może powoływać zespoły stałe
i doraźne składające się z członków zwyczajnych Stowarzyszenia o określonych
kompetencjach i umiejętnościach.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§5
Cele Stowarzyszenia obejmują:
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1) Promowanie idei WIR, tj. weta obywatelskiego, inicjatywy obywatelskiej oraz
referendum,
2) Edukacja z podstawowych praw obywatelskich określonych w Konstytucji RP oraz
w umowach międzynarodowych.
3) Współpraca lokalna oraz międzynarodowa w krzewieniu idei demokracji
bezpośredniej,
4) Współpraca i scalanie środowisk o podobnych profilach,
5) Wprowadzenie zasady odpowiedzialności osobistej polityków i urzędników
państwowych,
6) Popularyzacja wartości dotyczących upodmiotowienia osoby tj. godność,
szacunek, odpowiedzialność, wolność, tolerancja,
7) Czynny udział w pracach legislacyjnych w celu zapewnienia realnych konsultacji
społecznych,
8) Inicjatywa ustawodawcza oraz czynny udział w oddolnych inicjatywach
społecznych promujących ideę WIRu,
9) Działanie edukacyjne oraz szkoleniowe w zakresie umiejętności komunikacyjnych,
10) Kontrola działalności organów administracji publicznej.

§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
- Prowadzenie całorocznej działalności edukacyjno-informacyjnej,
- Uczestnictwo w komisjach i podkomisjach parlamentarnych opiniujących akty
prawne dotyczące praw obywateli, konsumentów oraz przedsiębiorców,
- Realizowanie innych zadań zgodnych z celami stowarzyszenia, w tym zadania
publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej,
- Organizację sympozjów, szkoleń oraz konferencji,
- Prowadzenie działalności na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
- Doradztwo i konsultacje,
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- Sprzedaż materiałów promujących działalność Stowarzyszenia,
- Uczestniczenie w postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest ochrona
praw obywatelskich oraz praw konsumentów i przedsiębiorców, poprzez wnoszenie
powództw, skarg, występowanie na prawach strony za zgodą powoda oraz udział
poprzez swoich przedstawicieli w charakterze pełnomocników stron w takich
postępowaniach cywilnych oraz postępowaniach karnych i administracyjnych, z
zastrzeżeniem zabezpieczenia pokrycia kosztów postępowania przez stronę
postępowania,
- Aktywizowanie zainteresowania obywateli Rzeczpospolitej Polskiej problemem
rosnącego zadłużenia oraz inicjowanie debaty publicznej i kampanii społecznych
pobudzających zainteresowanie modelem kreacji pieniądza,
- Występowanie z zapytaniami, wnioskami oraz apelami do organów i instytucji
publicznych w sprawie zapewnienia obywatelom urzeczywistniania zasady
zwierzchnictwa Narodu określonej w art.4 Konstytucji RP,
- Organizowanie szkoleń i konferencji, manifestacji, happeningów, działań
o charakterze społecznym i artystycznym oraz podejmowanie działań medialnych
mających na celu realizację celów Stowarzyszenia,
- Podejmowanie wspólnych działań z innymi – krajowymi i zagranicznymi –
organizacjami, instytucjami, placówkami naukowymi w zakresie problematyki
wyznaczonej celami Stowarzyszenia,
- Prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych w tym
organizowanie szkoleń i konferencji, warsztatów i seminariów, mediacji debat,
a także przygotowywanie i wydawanie publikacji, opracowań, analiz i sondaży.

§7
Dla osiągnięcia założonych celów Stowarzyszenie może współdziałać z innymi
podmiotami polskimi i zagranicznymi, a także podejmować starania o pomoc
rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.
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ROZDZIAŁ II Uchwały organów Stowarzyszenia

§8
1. Rozstrzygnięcia organów (organów) Stowarzyszenia są podejmowane w formie
uchwał.
2. Warunkiem ważności uchwał organów Stowarzyszenia jest podejmowanych tych
uchwał w trybie określonym niniejszym Statutem.
3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej organy Stowarzyszenia - zarówno krajowe jak
i regionalne - podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków organu.
W przypadku braku kworum możliwe jest odbycie Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia oraz Walnego Zebrania Członków Regionu w drugim terminie, tego
samego dnia, po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu. W drugim terminie
uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób
uprawnionych do głosowania.
4. Przez zwykłą większość głosów rozumie się liczbę głosów „za” większą od sumy
głosów „przeciw”, nie liczy się zaś głosów „wstrzymujących się”. W przypadku
uzyskania równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego
organu.
5. Tylko w sprawach wyraźnie wskazanych w Statucie to jest w sprawie: uchwalenia
statutu lub jego zmiany oraz w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub rozwiązania
Regionu posiadającego osobowość prawną przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia uchwały podejmowane są większością 2/3 głosów, przez którą
rozumieć należy, jako 2/3 głosów „za” większą o 1/3 od sumy głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”.
6. Dopuszcza się organizowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w
drodze elektronicznej, poprzez zdalne głosowanie przy użyciu aplikacji, programów
i/lub poczty elektronicznej. Organizacja zdalnego przebiegu oraz czas trwania
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powinna zostać zatwierdzona przez
Walne Zebranie Członków Stowarzyszanie przeprowadzone w tradycyjny sposób.
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7. Czas trwania zdalnego Walnego Zebrania Członków, nie może być krótszy niż 6
godzin i powinien uwzględniać możliwość przeprowadzenia zdalnej dyskusji nad
porządkiem obrad i podejmowanymi uchwałami.
8. W przypadku, kiedy minimum 20% członków Stowarzyszenia, sprzeciwi się
organizacji Walnego Zebrania Członków w sposób zdalny, Walne Zebranie powinno
zostać przeprowadzone metodą tradycyjną wskazaną w ust. 1-5 powyżej.
9. Postanowienia niniejszego § 8 stosuje się odpowiednio do Walnego Zebrania
Członków Regionu.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§9
1. Członkami Stowarzyszenia są:
a) członkowie zwyczajni,
b) członkowie wspierający,
c) członkowie honorowi.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna będąca
obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym również cudzoziemcem niemającym
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Pierwszymi członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby, które podpisały akt
założycielski – niniejszy Statut, do którego załącznikiem jest lista członków
założycieli.
3. Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu jest
prawidłowe wypełnienie i przekazanie osobiście do rąk własnych lub przesłanie na
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adres korespondencyjny lub e-adres Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej oraz
opłacenie w ciągu 7 dni od złożenia tej deklaracji jednorazowej wpłaty w postaci
wpisowego.
4. Treść deklaracji członkowskiej i warunki obowiązujące przy jej składaniu w formie
elektronicznej określa Zarząd Krajowy Stowarzyszenia w formie uchwały.
5. Osoba, która dopełniła wszystkich warunków określonych w ust. 3 jest
kandydatem na członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
6. Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje na podstawie uchwały w sprawie
przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia podjętej przez Zarząd Krajowy lub
w przypadku powołania jednostki terenowej przez Zarząd Regionu Stowarzyszenia.
7. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia lub w przypadku powołania terenowej jednostki
organizacyjnej Zarząd Regionu Stowarzyszenia wskazany w deklaracji członkowskiej
podejmuje decyzję w formie uchwały w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia kandydata
na członka zwyczajnego do Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia dopełnienia przez
kandydata wszystkich formalności wymienionych w ust.3.
8. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na członka do Stowarzyszenia Zarząd
Krajowy lub odpowiednio Zarząd Regionu Stowarzyszenia w ciągu 30 dni informuje
tego kandydata pisemnie o motywach swojej decyzji oraz o sposobie zwrotu
wpisowego wskazując jednocześnie organ Stowarzyszenia uprawniony do
rozpatrzenia odwołania od tej decyzji.Organem tym jest odpowiednio Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia lub Walne Zebranie Członków Regionu.

§ 11
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna
udzielająca Stowarzyszeniu pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej lub
deklarująca taką pomoc.
2. Osoba wskazana w ust. 1 staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenia na
swój wniosek skierowany do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia na podstawie
uchwały tego Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia
wniosku.
3. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia członka wspierającego, Zarząd
Krajowy Stowarzyszenia w ciągu 30 dni informuje wnioskującego pisemnie
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o motywach swojej decyzji, wskazując jednocześnie organ Stowarzyszenia
uprawniony do rozpatrzenia odwołania od tej decyzji. Organem tym jest Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
5. Członkostwo honorowe jest nadawane uchwałą Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Krajowego albo na
wniosek, co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału we wszystkich działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym w
działaniach zespołów stałych i doraźnych,
d) zgłaszania do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia lub odpowiednio Zarządów
Regionów wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, w pozostałym zakresie posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
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2. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu
i uchwał organów Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć z głosem doradczym w
zebraniach organów Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej
pomocy.
5. Członkowie honorowi i członkowie wspierający zwolnieni są ze składek
członkowskich.
6. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek przestrzegania zasad etyki
i współpracy członkowskiej określonych uchwałą Zarządu Krajowego Stowarzyszenia.

§ 15
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z powodu:
a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zwyczajnego, wspierającego lub
honorowego w Stowarzyszeniu złożonej na piśmie odpowiednio do tego organu,
który podejmował uchwałę o nadaniu członkostwa,
b) nieusprawiedliwionego nieopłacania składek członkowskich, przez co najmniej pół
roku licząc od dnia następnego po dniu, w którym składka winna być zapłacona,
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
d) naruszenia przez członka Stowarzyszenia: postanowień Statutu, uchwał organów
Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
2.Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z dniem podjęcia uchwały
o pozbawieniu członka członkostwa przez Zarząd Krajowy lub – w przypadku członka
zwyczajnego zamieszkałego na obszarze działania Regionu przez Zarząd Regionu w
przypadku członka zamieszkałego na obszarze działania Regionu. Zarząd jest
obowiązany przed decyzją o wykluczeniu podjąć próbę mediacji z członkiem, co, do
którego zachodzą okoliczności wskazane w pkt. 1 b i d powyżej.
3. Jedynie w przypadku pozbawienia członka członkostwa z przyczyn określonych w
§ 15. ust. 1 lit. b i d przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków lub
Walnego Zebrania Członków Regionu Stowarzyszenia od uchwały Zarządu Krajowego
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Stowarzyszenia lub Zarządu Regionu. Do czasu rozpatrzenia odwołania można
zawiesić Członka w jego prawach na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Utrata
członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z dniem oddalenia złożonego odwołania
przez Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Członków Regionu
Stowarzyszenia. W głosowaniu nad uchwałą rozpatrującą odwołanie wykluczonego
Członka Stowarzyszenia, jest on wyłączony od głosowania. Głosowanie nad uchwałą
w przedmiocie rozpatrzenia odwołania jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków lub Walnym Zebraniu Członków Regionu Stowarzyszenia
4. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo wymaga
wyczerpania procedury określonej niniejszym Statutem przy nabywaniu
członkostwa.
5. Organ, który podjął uchwałę o pozbawieniu członka członkostwa z przyczyn
określonych w § 15. ust. 1 lit. d, zobowiązany jest zawiadomić pisemnie członka
o pozbawieniu członkostwa podając przyczynę i wskazując jednocześnie organ
Stowarzyszenia uprawniony do rozpatrzenia odwołania. Odwołanie od powyższej
decyzji przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia
o pozbawieniu członkostwa pod rygorem odrzucenia odwołania. Odwołanie wnosi
się za pośrednictwem organu (właściwy zarząd), który podjął uchwałę
o wykluczeniu. W przypadku nadania odwołania listem poleconym za
pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres właściwego zarządu,
o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Rozdział IV Struktura organizacyjna i organy Stowarzyszenia

§ 16
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne zwane
regionami.
2. Wszystkie utworzone terenowe jednostki organizacyjne zwane regionami mogą
uzyskiwać osobowość prawną. O przyznaniu terenowej jednostce organizacyjnej
osobowości prawnej decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
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§ 17
Stowarzyszenie posiada organy krajowe i może również posiadać organy regionalne
w przypadku utworzenia terenowych jednostek organizacyjnych - regionów.

§ 18
Organami krajowymi Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – będące krajowym organem
stanowiącym Stowarzyszenia.
2. Zarząd Krajowy – będący organem wykonawczym Stowarzyszenia, który składa się
z 3 do 5 osób.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna – będąca organem kontroli wewnętrznej – składająca
się z 3 do 5 osób.

§ 19
Organami regionów Stowarzyszenia, w przypadku ich utworzenia, są:
1) Walne Zebranie Członków Regionu,
2) Zarząd Regionu składający się od 3 do 5 osób,
3) Komisja Rewizyjna Regionu - składająca się z 3 do 5 osób.

§ 20
Kadencja pierwszych organów Stowarzyszenia trwa 1 rok, z tym zastrzeżeniem, że
pierwsza kadencja organów regionu w przypadku jego powołania wygasa wraz z
upływem kadencji organów krajowych. Następne kadencje organów Stowarzyszenia
trwają 2 lata.
§ 21
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1. Do organów Stowarzyszenia oraz na funkcje kierownicze zespołów stałych nie
mogą być powołane osoby, których działalność zawodowa, społeczna lub inna
powoduje uzasadnione obawy, co do zgodności z celami stowarzyszenia.
2. Osoby wchodzące w skład organów Stowarzyszenia oraz pełniące funkcje
kierownicze w zespołach stałych, a także członkowie zespołów stałych zobowiązane
są poinformować pisemnie Zarząd Krajowy o zaistnieniu okoliczności ich
dotyczących, które pozostają w sprzeczności z celami Stowarzyszenia.

§ 22.
1. Zarząd Krajowy pierwszej kadencji w liczbie od 3 do 5 osób wybierają spośród
siebie członkowie założyciele Stowarzyszenia.
2. Zarząd Krajowy następnych kadencji w liczbie 3-5 osób wybierany jest przez
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Krajową Komisję Rewizyjną pierwszej kadencji wybierają spośród siebie
członkowie założyciele Stowarzyszenia.
4. Zarząd Krajowy ustala szczegółowy zakres odpowiedzialności poszczególnych osób
wchodzących w skład Zarządu oraz regulamin swojej pracy z tym zastrzeżeniem, że
posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Każde
posiedzenie Zarządu jest protokołowane. Zarząd wybiera spośród swoich członków
Skarbnika.
5. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje, co najmniej dwóch członków Zarządu
działających wspólnie z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 1/2 ogólnej
liczby członków Zarządu Krajowego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się zdalnie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

§ 23
1. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci w trakcie kadencji osoby
wchodzącej w skład organów, skład osobowy tego organu uzupełniany jest osobą,
która w wyborach uzyskała następną w kolejności największą liczbę głosów. W trybie
tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu Stowarzyszenia.
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2. Zarząd Krajowy powiadamia o uzupełnieniu składu organu daną osobę w ciągu 30
dni. Jeżeli wskazana osoba odmówi udziału w organie lub w przypadku braku
kandydata, Zarząd Krajowy w terminie 30 dni podejmuje uchwałę o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w celu dokonania wyborów
uzupełniających do składu organu.

Rozdział V Kompetencje organów krajowych Stowarzyszenia

§ 24
1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a) określanie i uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) uchwalanie statutu i jego zmian,
c) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych organów
Stowarzyszenia,
d) powoływanie i odwoływanie członków organów krajowych Stowarzyszenia tj.
Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego oraz
podejmowanie uchwał o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium dla Zarządu
Krajowego, na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań
finansowych przygotowanych przez Zarząd Krajowy,
g) decydowanie o przyjmowaniu członkom Zarządu Krajowego wynagrodzenia i jego
wysokości,
h) rozpatrywanie przewidzianych niniejszym Statutem odwołań od uchwał Zarządu
Krajowego,
i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia na
wniosek Zarządu Krajowego lub co najmniej 1⁄2 członków Stowarzyszenia,
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j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub Regionu posiadającego
osobowość prawną i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów Stowarzyszenia.

§ 25
Do wyłącznej kompetencji Zarządu Krajowego należy:
a) organizowanie i kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z
postanowieniami Statutu i kierunkami określonymi przez Walne Zebranie Członków,
b) powoływanie i odwoływanie zespołów stałych. Zarząd określa w drodze uchwały
nazwę zespołu, jego zadania, sposób koordynacji pracy zespołu oraz skład osobowy
zespołu,
c) powoływanie i odwoływanie zespołów doraźnych w celu prowadzenia
określonych spraw. Zarząd określa w drodze uchwały skład osobowy zespołu, jego
zadania, sposób koordynacji pracy zespołu oraz termin jej zakończenia,
d) uchwalanie projektu budżetu Stowarzyszenia i przygotowywanie i przedstawianie
Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia rocznych sprawozdań finansowych
oraz rocznych sprawozdań z działalności,
e) prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
h) ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich, a także przypadków
ubiegania się o czasowe zwolnienie ze składek,
i) podejmowanie uchwał dotyczących nabycia i utraty członkostwa zwyczajnego dla
osób zamieszkałych lub przebywających na obszarze nieobjętym działaniem
organów regionalnych,
j) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i zwalniania pracowników oraz
warunków ich zatrudniania,
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k) opracowywanie regulaminów pracy Zarządu Krajowego i przedstawianie go do
zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
l) rozpoznawanie wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej i podejmowanie
działań naprawczych,
ł) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – Regionów, z wyłączeniem
rozwiązania Regionów posiadających osobowość prawną,
m) ustanawianie pełnomocników prowadzących sprawy Stowarzyszenia,
n) koordynowanie działalności Zarządów Regionów,
o) uchylanie uchwał Zarządów Regionów, w razie ich sprzeczności z przepisami
prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami organów krajowych,
p) zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia,
r) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku
nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
s) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym
ramowych regulaminów Zarządów Regionów,
t) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych
i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do
tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
u) zawieranie porozumień o współpracy organami administracji i organami
naczelnymi innych organizacji,
w) określenie zasad etyki i współpracy członkowskiej wskazanych w § 14 ust. 6.

§ 26
1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy na pierwszym
posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.
3. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we
organach Stowarzyszenia.
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4. Krajowa Komisja Rewizyjna opracowuje regulamin swojego działania i przedstawia
go do zatwierdzenia w formie uchwały Walnemu Zebraniu Członków.

§ 27
1. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku wykonywania przez Zarząd Krajowy
Stowarzyszenia uchwał Walnego Zebrania Członków oraz działalności finansowej
Stowarzyszenia i wnioskowanie na tej podstawie do Zebrania o udzielenie lub nie
udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu,
b) opracowanie ramowego regulaminu pracy Regionalnych Komisji Rewizyjnych
określającego tryb i zasady działania tych Komisji,
c) nadzorowanie i wspomaganie działań Regionalnych Komisji Rewizyjnych.

Rozdział VI Tryb działania krajowego organu stanowiącego
Stowarzyszenia

§ 28.
1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Zebraniem może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Zebranie zwyczajne i nadzwyczajne obraduje według uchwalonego przez siebie
porządku obrad.
3.Obradami Zebrania zwyczajnego i nadzwyczajnego kieruje wybrany przed
rozpoczęciem jego obrad przewodniczący.
4. Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Krajowy, co najmniej raz do
roku. Zawiadomienie o terminie tego Zebrania jego miejscu i proponowanym
porządku obrad w tym o projektach uchwał - następuje, z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.
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5. Zebranie nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy
lub na pisemny wniosek, co najmniej 15% członków albo na wniosek Krajowej
Komisji Rewizyjnej.
6. Zarząd Krajowy jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku określonego w ust.5. Zawiadomienie
o terminie tego Zebrania jego miejscu i proponowanym porządku w tym
o projektach uchwał - obrad następuje, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Regionu,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków
zwyczajnych Regionu.
7. Zarząd Regionu jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 4. lit. b i c
zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
w tym o projektach uchwał – co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zebranie
powinno się odbyć w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia złożenia
wniosku.
8. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Regionu Walnego Zebrania Członków
Regionu, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnionym organem do
jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Regionu.

Rozdział VII Kompetencje organów regionów Stowarzyszenia

§ 29
1. Najwyższą organem Regionu Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
Regionu Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Regionu działa na podstawie przyjętego przez siebie
regulaminu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami organów krajowych
Stowarzyszenia.
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3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Regionu zwoływane jest raz w roku przez
Zarząd Regionu. Jako zebranie sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków
Regionu Stowarzyszenia zwoływane jest po pierwszej kadencji po roku – z
zastrzeżeniem § 20 ust. 1 a w następnych kadencjach, co 2 lata. O terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad w tym o projektach uchwał – Członkowie Regionu
zawiadamiani są, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Regionu jest zwoływane przez Zarząd
Regionu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Regionu,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków
zwyczajnych Regionu.
5. Zarząd Regionu jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 4. lit. b i c
zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
w tym o projektach uchwał - co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zebranie
powinno się odbyć w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia złożenia
wniosku.
6. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Regionu Walnego Zebrania Członków
Regionu, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnionym organem do
jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Regionu.
7. Do wyborów członków Organów Regionu stosuje się odpowiednio postanowienia
§ 23 ust.1 i 2 Statutu.

§ 30
1.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Regionu należy:
a) powoływanie Zarządu Regionu,
b) odwoływanie Zarządu Regionu w przypadku powtarzającego się naruszania
postanowień Statutu lub uchwał organów krajowych, a także w przypadku nie
otrzymania absolutorium przez Zarząd,
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c) uchwalanie budżetu Regionu i zatwierdzanie rocznego sprawozdania
finansowego, jak również decydowanie o przyznaniu członkom Zarządów Regionów
wynagrodzenia i jego wysokości,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Regionu oraz
podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Regionu uchwał o udzieleniu lub nie
udzieleniu absolutorium dla Zarządu Regionu,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Regionu, złożonych przez członków
Stowarzyszenia zamieszkałych lub przebywających na obszarze działania Regionu,
f) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej Regionu,
g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Regionu Zebranie powinno się odbyć w
terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
§ 31
1. Zarząd Regionu kieruje działalnością regionu Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków Regionu i organów krajowych
2. Zarząd Regionu składa się od 3 do 5 osób i powoływany jest na Walnym Zebraniu
Członków Regionu
3. Zarząd Regionu na swym pierwszym posiedzeniu wybiera skarbnika.
4. Zarząd Regionu określa szczegółowy tryb i zasady swego działania na podstawie
regulaminu ramowego opracowanego przez Zarząd Krajowy.
5. Posiedzenia Zarządu Regionu zwołuje dwóch członków Zarządu, z własnej
inicjatywy lub na wniosek, co najmniej dwóch członków Zarządu Regionu, w terminie
7 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 32
1. Do kompetencji Zarządu Regionu należy:
a) wykonywanie uchwał organów krajowych skierowanych do Zarządów regionów
oraz uchwał Walnego Zebrania Członków Regionu,
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b) organizowanie i kierowanie działalnością regionu Stowarzyszenia zgodnie z
postanowieniami Statutu, a także określanie szczegółowych kierunków działania
Regionu,
c) współtworzenie we współpracy z Zarządem Krajowym zespołów stałych
i doraźnych,
d) przygotowywanie projektu budżetu Regionu i rocznego sprawozdania
finansowego,
e) reprezentowanie Regionu na zewnątrz,
f) zarządzanie majątkiem
i pełnomocnictw,
g) zaciąganie
i upoważnień,

zobowiązań

Regionu

w

finansowych

ramach

w

ramach

posiadanych

uprawnień

posiadanych

środków

h) podejmowanie uchwał dotyczących nabycia i utraty członkostwa zwyczajnego,
i) przedkładanie wniosków o rozwiązanie Regionu na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków Regionu,
j) współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie działania
Regionu w celu realizacji zadań statutowych,
k) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Regionu,
l) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
Regionu.

§ 33
1. Komisja Rewizyjna Regionu Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej
Regionu.
2. Komisja Rewizyjna Regionu składa się z 3 do 5 osób, które na swym pierwszym
posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu nie mogą pełnić innych funkcji we
organach regionu Stowarzyszenia.
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4. Komisja Rewizyjna Regionu działa na podstawie regulaminu opracowanego na
podstawie ramowego regulaminu uchwalonego przez Krajową Komisję Rewizyjną
i zatwierdzonego w formie uchwały przez Walne Zebranie Członków Regionu.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Regionu odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej niż raz w roku i są protokołowane. Posiedzenie komisji zwołuje jej
Przewodniczący lub inny członek komisji w przypadku niemożności zwołania
posiedzenia przez Przewodniczącego.

§ 34
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Regionu należy:
a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku wykonywania przez Zarząd Regionu
Stowarzyszenia uchwał Walnego Zebrania Członków Regionu oraz działalności
finansowej Regionu Stowarzyszenia i wnioskowanie na tej podstawie do Walnego
Zebrania Członków Regionu o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi
Regionu
b) zwołanie Walnego Zebrania Członków Regionu, w razie nie zwołania go przez
Zarząd Regionu, w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Regionu,
d) wnioskowanie do Zarządu Krajowego o uchylenie uchwał Zarządów Regionów w,
w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz
uchwałami organów nadrzędnych,
e) przedstawianie Zarządowi Regionu uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych
dotyczących działalności statutowej i finansowej.

Rozdział VIII Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz
zaciągania zobowiązań majątkowych

§35
Strona 21 z 25

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

§ 36
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie:
- do kwoty 20.000 zł, wymagane jest dwóch członków Zarządu Krajowego
działających łącznie,
- od kwoty powyżej 20.000 zł, wymagane jest łączne działanie trzech członków
Zarządu Krajowego, przy każdorazowej kontrasygnacie skarbnika Zarządu
Krajowego.
2. Każde zobowiązanie i rozporządzenie prawem o wartości minimum 20.000 zł
(jednorazowo lub jednorocznie przy świadczeniach okresowych) powinno uzyskać
uprzednią akceptację Walnego Zebrania Członków.
3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Region wymagane jest łączne
działanie dwóch członków Zarządu Regionu, w przy każdorazowej kontrasygnacie
skarbnika Zarządu Regionu. Czynności prawnych skutkujących powstaniem
zobowiązań finansowych Regionu powyżej 50 000 PLN jednorazowo lub 200 000 PLN
(przy zobowiązaniach powtarzalnych w skali roku kalendarzowego) dokonuje trzech
członków Zarządu Regionu, przy każdorazowej kontrasygnacie skarbnika Zarządu
Krajowego. Każde zobowiązanie i rozporządzenie prawem o wartości minimum 10
tyś zł (jednorazowo lub jednorocznie przy świadczeniach okresowych) powinno
uzyskać uprzednią akceptację Walnego Zebrania Członków Regionu.
4. Członkowie Zarządu Regionu nieposiadającego osobowości prawnej mogą
zaciągać powyższe zobowiązania na podstawie imiennych pełnomocnictw
udzielonych przez Zarząd Krajowy.

§ 36a
W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu lub Członkiem Zarządu
Regionu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli
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wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą
walnego zebrania członków.

Rozdział IX Majątek Stowarzyszenia

§ 37
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia i majątku Regionu Stowarzyszenia
posiadającego osobowość prawną są:
a) składki członkowskie i wpisowe,
b) dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
c) odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
d) dochody z majątku Stowarzyszenia,
e) dochody pochodzące z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Środki pieniężne w dyspozycji Stowarzyszenia powinny być przechowywane na
rachunku bankowym Stowarzyszenia lub subkontach tworzonych do rachunku
głównego dla poszczególnych regionów Stowarzyszenia.
4.Dla operacji gotówkowych do kwoty 2000 PLN dopuszcza się prowadzenie kasy.
5. Stowarzyszenie nie może:
- udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów oraz pracownicy
Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
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- przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych.

Rozdział X Zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu oraz
likwidacji Stowarzyszenia.

§ 38
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia lub rozwiązaniu Regionu Stowarzyszenia posiadającego osobowość
prawną przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej
większości głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 członków uprawnionych do
głosowania.
2. Zmiany po przyjęciu uchwał zmieniających zapisy Statutu, zgłaszane są przez
Zarząd do Sądu Rejestrowego najpóźniej w terminie 7 dni od ich uchwalenia.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub Regionu Stowarzyszenia
posiadającego osobowość prawną Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia lub Regionu
Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, jeśli uchwała nie
wyznaczy innych likwidatorów.
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5. W sprawach dotyczących likwidacji Stowarzyszenia lub Regionu Stowarzyszenia
posiadającego osobowość prawną, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Rozdział XI Postanowienia końcowe
§39
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Statutu mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz
odpowiednio inne przepisy prawa.
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