
STATUT 
Stowarzyszenia „Rado ść Życia” z prawem tworzenia jednostek 

terenowych. 
 
(Tekst jednolity ze zmian ą ustalony uchwał ą nr 1/2012 Członków Stowarzyszenia „Rado ść 
Życia” z dnia 25.03.2013 ) 

 
Stowarzyszenie „Radość Życia” 

z siedzibą w Łodzi przy ul. Gorkiego 61/21 jest dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i 

propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających nawiązywaniu 
porozumienia między ludźmi, tworzeniu atmosfery zaufania i szacunku 

do kultury, wychowaniu we wzajemnym szacunku i tradycji oraz 
wspieraniu osób, które podejmują takie działania. 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 
Stowarzyszenie „Radość życia” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada 
osobowość prawną. 

§ 2. 
Terenem działania Stowarzyszenia jest głównie terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba władz naczelnych mieści się w 
Łodzi. 

§ 3. 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.  
 

§ 4. 
Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych 
w przepisach szczegółowych. 
 

§ 5.  
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

 
§ 6. 

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – Oddziały 
obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa 
jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość 
prawną. 
 
 
 



Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

 
      § 7. 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych. 
2. Kształtowanie świadomego odbiorcy kultury i innych działań 

artystycznych. 
3. Promocja sztuki z zakresu tańca, teatru, filmu, muzyki i plastyki. 
4. Integracja dzieci i dorosłych niepełnosprawnych ze zdrowymi. 
5. Prowadzenie działań mających na celu przywrócenie dzieciom, 

młodzieży i dorosłym w maksymalnym stopniu sprawności 
fizycznej, psychicznej i zdrowotnej. 

6. Upowszechnienie podstaw pro europejskich. 
7. Inspirowanie do podejmowania działalności gospodarczej 
8. Ułatwianie kontaktów z instytucjami i organizacjami 

międzynarodowymi, pozarządowymi. 
9. Promocja kultury fizycznej, sportu, zdrowia i turystyki. 
10. Promocja kultury i ochrony środowiska. 
11. Współpraca z podobnymi organizacjami i instytucjami w kraju i 

za granicą 
12. Działanie na rzecz pojednania i tolerancji 
13. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i 

kulturalnego Łodzi. 
14. Promowanie działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa 

publicznego. 
15. Promowanie działań na rzecz ochrony zdrowia. 

 
§ 8.  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie działalności edukacyjnej. 
2. Fundowanie stypendiów; 
3. Prowadzenie działalności wydawniczej; 
4. Działalność impresaryjną, obrót prawami; 
5. Organizowanie seminariów, sympozjów, wykładów, odczytów, 

konsultacji, kursów, szkoleń, prezentacji, pokazów. 
6. Organizowanie zajęć artystycznych dla niepełnosprawnych. 
7. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, 

społecznymi i prywatnymi w kraju i za granicą w zakresie 
objętym celami Stowarzyszenia. 

8. Opiekę artystyczną, i finansową nad przedsięwzięciami i 
projektami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży. 



9. Gromadzenie i efektywne wykorzystanie środków finansowych i 
rzeczowych otrzymywanych w kraju i za granicą na cele 
statutowe Stowarzyszenia. 

10. Przekazanie środków pieniężnych i rzeczowych na niezbędne 
wyposażenie oraz inne potrzeby Stowarzyszenia. 

11. Organizowanie wymiany międzynarodowej dzieci i dorosłych. 
12. Przystępowanie do konkursów organizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na realizacje zadań związanych z 
celami statutowymi Stowarzyszenia. 

13. Opracowywanie projektów i programów. 
14. Organizowanie i monitorowanie pracy wolontariatu. 

 
§ 9. 

1.Działalność Stowarzyszenia może posiadać charakter odpłatny i 
nieodpłatny. 
2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego 
wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu 
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z 
zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 
3. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego może służyć 
wyłącznie realizacji celów statutowych, o których mowa w § 7. 
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w 
rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, 
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności 
gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów 
statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o 
których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873) i nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków. 
5. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie: 
 1. Organizowanie działalności edukacyjnej 
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej 
 3. Działalności impresaryjnej, obrotu prawami 

 4. Organizowania seminariów, sympozjów, wykładów, odczytów, 
konsultacji, kursów, szkoleń, prezentacji, pokazów 

 5. Organizowania wymiany międzynarodowej dzieci i dorosłych 
 6. Opracowywania projektów i programów 
 7. Organizowania i monitorowania pracy wolontariatu 

6.Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie: 
 1. Fundowania stypendiów 
 2. Organizowanie zajęć artystycznych dla niepełnosprawnych 

 3. Opieki artystycznej i finansowej nad przedsięwzięciami i 
projektami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży 



 4. Pomocy społecznej 
 5. Pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych 
 6. Pozaszkolnych form edukacji artystycznej 
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej 
 8. Nagrań dźwiękowych i muzycznych 
 10. Organizowania i monitorowania pracy wolontariatu 
 11. Organizowania seminariów, sympozjów, wykładów, odczytów, 

konsultacji, kursów, szkoleń, prezentacji, pokazów 
 12. Organizowania wymiany międzynarodowej dzieci i dorosłych. 
 

Rozdział III  
Członkowie, ich prawa i obowi ązki. 

 
§ 10. 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.  
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym          
Stowarzyszenie.  

§ 11. 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1. członków zwyczajnych 
2. członków wspierających 

 
§ 12. 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną     
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna  zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenie, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc 
finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez 
swojego przedstawiciela. 
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały 
Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.  
4. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do    
właściwego terenowego oddziału.  
 

§ 13. 
1. Członek zwyczajny ma prawo do:  

1)  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz    
Stowarzyszenia,  
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz 
Stowarzyszenia, 
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków, 



2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz   
Stowarzyszenia, 
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 
3) osobistego zaangażowania w realizację celów Stowarzyszenia. 

 
§ 14. 

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 
wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust.1 
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – 
w statutowych władzach Stowarzyszenia. 
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2. 

 
§ 15. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia 

zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim 
uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia, 

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

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego 
zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 
przekraczający sześć miesięcy 

4) prawomocnego wyroku sądu powszechnego skazującego członka 
na karę dodatkową utraty praw publicznych 

 
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 i 4 orzeka Zarząd 
Stowarzyszenia podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. 
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania 
do Walnego Zgromadzenia w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia 
stosownej uchwały.  
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się 
odpowiednio zasady określone w ust. 3. 
 
 

 
 

 
Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 
 

§ 16. 



Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd Główny  
3. Główna Komisja Rewizyjna 

 
§ 17. 

1. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 
jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego 
Zebrania Członków  przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
uprawnionych członków 
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcją 
pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.  
3. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia podejmowane są 
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), 
chyba że Statut stanowi inaczej.  
4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu 
jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut 
stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja 
Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.  
 

§ 18. 
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz 
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo 
dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. 
Liczba w ten sposób wskazanych członków władz nie może jednak 
przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru, dokonanego przez 
Walne Zebranie. 
 

§ 19. 
1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania 
Oddział przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 
osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już 
jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa 
jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.  
2. Władzami Oddziału są: 

1) Walne Zebranie Członków Oddziału, 
2) Zarząd Oddziału 

    3) Komisja Rewizyjna Oddziału, 
 
 



§ 20. 
1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału 
Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 
jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego 
Zebrania Członków Oddziału przy obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby uprawnionych członków. 
2. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcją 
pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.  
3. Uchwały Zarządu Oddziału Towarzystwa podejmowane są w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba 
że Statut stanowi inaczej.  
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są w głosowaniu 
jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut 
stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja 
Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.  

 
§ 21. 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz oddziału 
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo 
dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. 
Liczba w ten sposób wskazanych członków władz nie może jednak 
przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru, dokonanego przez 
Walne Zebranie. 
 

Walne Zebranie Członków 
 
§ 22. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
z głosem doradczym – członkowie wspierający. 
 

§ 23. 
1. Walne Zebranie Członków  może być zwyczajne lub nadzwyczajne, 
2. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się 
raz na 4 lata, w terminie do trzydziestego stycznia, 
3. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez 
Zarząd raz na 2 lata i ma na celu podsumowanie działalności za 
ostatni okres oraz przedstawienie planu działania na lata następne. 
4. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia ustala Zarząd, informując o  tym członków 



Stowarzyszenia nie później niż na dwa tygodnie przed terminem 
Walnego Zebrania za pomocą poczty elektronicznej albo przesyłki 
poleconej. 
5. Walne Zebranie, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera 
Przewodniczącego. 
6. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez 
siebie regulaminu obrad. 
7. Członek ustępujących władz nie może być wybrany na 
Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. 
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach określonych w § 25  Zarząd Główny, 
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków 
10. Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę 
obecnych. 

 
§ 24. 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 
1) uchwalenie statutu i jego zmian, 
2) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia, 
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia 
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz 
Stowarzyszenia 
5) ustalenie wysokości składek członkowskich, 
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i 
przeznaczeniu jego majątku, 
7) rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu Głównego i Komisji 
Rewizyjnej, 
8)powołanie Prezesa Honorowego Stowarzyszenia. 
 

§ 25.  
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów 
oddziałów lub 1/3 członków zwyczajnych. 

2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne walne 
zebranie członków w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania 
lub wniosku określanego w ust. 1 pkt. 2 i 3.  
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje wyłącznie nad 
sprawami, dla których zostało zwołane.  
 



Zarząd Główny 
 

§ 26.  
1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on 
całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi 
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 
2. Członkami Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 
3. Zarząd Główny składa się z jednego do siedmiu członków. Liczba 
członków Zarządu  ustalona jest na każdą kadencje zgodnie z uchwałą 
Walnego Zebrania Członków 
4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu 
Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes samodzielnie lub dwóch 
Członków Zarządu łącznie, w tym Prezes 
5. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w 
roku. 
 

§ 27.  
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy: 

1) realizacja uchwał  Walnego Zebrania Członków, 
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia, 
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku 

nieruchomego i ruchomego, 
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań 

przekraczających kwotę dwudziestu tysięcy złotych, 
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania 

członków, 
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu 

członków, 
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, 
10) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – 

oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby, 
11) koordynowanie działalności jednostek terenowych, 
12) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich 

działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami 
statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia, 

13) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich 
sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz 
uchwałami władz nadrzędnych, 



14) uchwalanie regulaminów określonych przepisami 
szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów Zarządów 
Oddziałów, 

15) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w 
sprawach określonych w § 15 ust. 3. 

2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (st. 1 pkt. 15), Zarząd 
Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do 
czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie 
Członków Oddziału. 

 
Główna Komisja Rewizyjna 

 
§ 28.  

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym 
do sprawowania kontroli nad jego działalnością.  
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech do sześciu członków. 
Liczba członków Głównej Komisji Rewizyjnej   ustalona jest na każdą 
kadencje zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków. 
 
 

§ 29. 
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi      

z przeprowadzonych kontroli, 
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd 
Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania 
zwołania posiedzenia Zarządu Głównego 

4) zwołanie Nadzwyczajnego  Zebrania Członków w razie nie 
zwołania go   przez Zarząd Główny na zasadach określonych w  
§ 25 . 

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie 
(lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom 
Stowarzyszenia, 6) składanie sprawozdań ze swej działalności na 
Walnym Zebraniu Członków 

 
§ 30. 

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji 
we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej.  



2. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
3. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez 
siebie regulaminu. 
4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz 
Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.  
5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu 
pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 
 
§ 31. 

W przypadkach określonych w § 23. pkt. 2 i 7 Walne Zebranie Członków 
winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 
dni od daty zgłoszenia żądania. 
 

Rozdział V 
Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze 

 
§ 32.  

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny 
powołuje oddziały, według zasad określonych w § 19 ust.1 statutu. 
2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu 
Głównego w przypadku: 

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub     
zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej 
do jego powołania przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. - -   
2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie   
Oddziału. 
 

§ 33. 
Władzami Oddziału są władze określone w § 19. ust. 2. 
 

Walne Zebranie Członków Oddziału 
 

§ 34. 
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału. 



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

§ 35. 
1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 

1) uchwalenie programu działania oddziałów 
2) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału, 
3) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego  
sprawozdania finansowego 

   4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału 
5) uchwalanie regulaminów określonych w Statucie 
6) udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału 
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu oddziału 

 
§ 36. 

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oddziału, 
2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających 
z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych 
Towarzystwa.  

 
§ 37. 

Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, 
powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad 
i terminie co najmniej na piętnaście dni przed wyznaczonym terminem za 
pomocą poczty elektronicznej albo przesyłki poleconej.  
 
 

§ 38. 
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd 
Oddziału: 

1) własnej inicjatywy, 
2) na żądanie Zarządu Głównego, 
3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjne 
Oddziału, 
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania 
członków zwyczajnych oddziału. 

2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków Oddziału w ciągu trzydziestu dni od daty złożenia 
wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4.  
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania 
Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, 
uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.  



4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje 
wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.  
. 
 

Zarząd Oddziału  
 

§ 39. 
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego 

działania. 
 

 
§ 40. 

1.  Zarząd Oddziału składa się z trzech członków 
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, 
nie rzadziej jednak niż cztery razy na rok.  
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału 
z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu 
Oddziału, w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.  
4. Członkami Zarządu Oddziału nie mogą być skazani prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe. 
 

§ 41. 
1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania 
Członków Oddziału, 

2) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego 
sprawozdania finansowego, 

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych 
pełnomocnictw, 

4) organizowanie działalności gospodarczej oddziału  
5) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych 

upoważnień, 
6) uchwalanie wniosków o rozwiązanie oddziału, 
7) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań 

Członków Oddziału, 
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu 

Członków Oddziału. 
2.  Oddział Stowarzyszenia reprezentowany jest przez prezesa.  

 
§ 42. 



 Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa 
regulamin uchwalony przez te Zarządy.  
 

Komisja Rewizyjna Oddziału 
 

§ 43. 
Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania 
kontroli działalności Zarządu Oddziału. 

 
§ 44. 

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków. 
 

§ 45. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału 
2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną 
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń 

pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej 
Oddziału 

4)  zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków 
o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych 
z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz 
nadrzędnych 

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

 
§ 46. 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę 
działalności Zarządu Oddziału co najmniej raz do roku.  
 

§ 47. 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych 
funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej.  
2. Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być skazani 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo żądania od członków i władz 
Oddziału Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień 
dotyczących kontrolowanych spraw. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą otrzymywać z tytułu 
pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 



wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 
§ 48. 

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów 
określa regulamin uchwalony przez te Komisje.  
 

Rozdział VI 
Majątek i fundusze 

 
§ 49. 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i 
fundusze. 
 

§ 50.  
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: 

1) składki członkowskie, 
2) darowizny, zapisy i spadki, 
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów 

z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia) 
4) dotacje i granty 
5) subsydia 
6) dochody z ofiarności publicznej 
7) odsetki i dochody z kapitału 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału 
każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki za pełne 
miesiące pozostałe do zakończenia roku kalendarzowego w którym 
wstąpili do stowarzyszenia. Po tym okresie składki wpłacane będą 
według zasad ogólnych 
3. 50% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału 
odprowadza w terminie czternastu dni na konto Zarządu Głównego. 
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
5. Zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub 
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 
pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych dalej „osobami bliskimi”. 



2) przekazywania ich majątku 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. 
3) 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. 
4) 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. 
   

§ 51. 
Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism 
w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis 
Prezesa Zarządu lub podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa 
Zarządu. 
 

Rozdział VII 
Zmiana Statutu i rozwi ązanie Stowarzyszenia 

 
§ 52. 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o 
rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga 
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz 
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, 
nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy 
rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Towarzystwach 
(Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).  
 

 
 
§ 53. 

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego 
postanowienia sądu rejestrowego. 
 


