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STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
(tekst jednolity) 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Ogólnopolskie stowarzyszenie Polska 2050 z siedzibą w Warszawie, zwane dalej "Stowarzyszeniem" 

jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, powołanym w celu 
prowadzenia działalności społecznie użytecznej o celach niezarobkowych. 

2.  Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Statutu. 

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony. 

§ 2 
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Wzór graficznego symbolu Stowarzyszenia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Statutu. 
§ 3 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności obszar 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, zgodnie z 
prawem    miejscowym,    w    tym    celu    może    współpracować    z    krajowymi,    zagranicznymi i 
międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz uczestniczyć w innych organizacjach. 

ROZDZIAŁ II 
Cele Stowarzyszenia 

§ 4 
Cele działalności Stowarzyszenia obejmują: 

1) działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, polegające w szczególności na 
wspomaganiu osób, wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na 
rzecz dobra publicznego, 

2)  upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód 
obywatelskich, 

3) propagowanie idei odpowiedzialności za otaczający świat, integracji, wspólnotowości i solidarności, 
4) podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce oraz kultury dialogu, 
5)  wspieranie działań dotyczących efektywności energetycznej, ochrony środowiska naturalnego, 

zrównoważonego rozwoju oraz edukacji ekologicznej i klimatycznej, 
6) wspieranie osób zmagających się z wykluczeniem i marginalizacją, wyrównywanie szans dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, a także seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, 
7) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, także poprzez 

promocję przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej, 
8) kształtowanie postaw obywatelskich, w tym poprzez edukację obywatelską, 
9) wspieranie i upowszechnianie idei działalności dobroczynnej i wolontariatu, 
10) prowadzenie działalności charytatywnej, 
11) wspieranie Polonii i Polaków mieszkających za granicą, 
12) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
13) wzmacnianie samorządności i wspieranie rozwoju samorządu terytorialnego, 
14) wspieranie różnorodności kulturowej, etnicznej i regionalnej, 
15) wspieranie działań dotyczących ochrony zwierząt, 
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16)działalność wspierająca rozwój kultury, w tym popularyzowanie i dokumentowanie za pomocą sztuk 
wizualnych walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Polski oraz ochrona dóbr kultury, 

17)działalność na rzecz ochrony zdrowia, w tym wsparcie działań z zakresu profilaktyki oraz działań 
zwiększających sprawność fizyczną społeczeństwa, 

18)wspieranie stanowienia prawa zgodnie z zasadami dobrej legislacji oraz uczestnictwo w procesach 
konsultacyjnych i różnorodnych formach zorganizowanego dialogu społecznego, 

19) wspieranie uchodźców i migrantów, 
20)wspieranie działań zwiększających bezpieczeństwo Polski oraz umacniających pozycję Polski na 

arenie międzynarodowej, a także umacnianie idei integracji europejskiej. 

§ 5 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. sporządzanie raportów, analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie działalności naukowej i 
badawczej, 

2. organizacja szkoleń, seminariów i wykładów, 
3. prowadzenie działalności artystycznej, 
4. redagowanie i wydawanie publikacji, na nośnikach tradycyjnych oraz w 

mediach społecznościowych, 
5. działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechnienia wiedzy o zjawiskach, 

których dotyczą cele działalności stowarzyszenia, 
6. mobilizowanie i wspieranie różnych form obywatelskiej aktywności, w tym wolontariatu, 
7. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, podmiotami gospodarczymi, 

mediami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, 
8. wykorzystanie nowoczesnych mediów oraz technologii i prowadzenie baz danych, 
9. apelowanie do władz publicznych i innych podmiotów, inicjowanie obywatelskich postulatów zmian 

prawa, uczestnictwo w procesach konsultacyjnych i partycypacyjnych, 
10. organizowanie kampanii społecznych, w tym poprzez tworzenie klubów i inicjatyw społecznych, 
11. prowadzenie zbiórek, w tym zbiórek publicznych. 

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy wolontariuszy, ale do prowadzenia swych spraw 
Stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonanie zadań na podstawie 
umów. 

ROZDZIAŁ III 
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

§ 6 
1. W Stowarzyszeniu wyróżnia się członków: 

1. wspierających: 
a) wspierających 1 stopnia, 
b) wspierających 2 stopnia, dalej zwanych członkami regionu, 
2. zwyczajnych, 
3. honorowych. 

§ 7 
1. Członkiem wspierającym lub zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem 
polskim lub cudzoziemcem, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami małoletni w 
wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do 
Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. 

2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób wspiera 
działalność Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego należycie 
umocowanego przedstawiciela. 



3

§ 8 
1. Status członka wspierającego 1 stopnia przyznaje Zarząd Stowarzyszenia lub Zarząd Regionu na 

podstawie złożonej na piśmie deklaracji członkowskiej zawierającej pisemne rekomendacje 3 
członków zwyczajnych lub 3 członków regionu osobom, które przez co najmniej 3 miesiące 
poprzedzające złożenie deklaracji były aktywnymi wolontariuszami. 

2. Status członka wspierającego 2 stopnia (członka regionu) przyznaje Zarząd Regionu członkom 
wspierającym, którzy wykazali się szczególnie aktywną postawą przez co najmniej 3 miesiące 
poprzedzające z inicjatywy Zarządu Regionu lub na wniosek zainteresowanego członka 
wspierającego. 

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać członek regionu, na podstawie rekomendacji co 
najmniej dwóch innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Decyzję o nadaniu statusu członka 
zwyczajnego podejmuje Zarząd. Członkami zwyczajnymi są również członkowie założyciele 
Stowarzyszenia. 

4. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom, których działalność w sposób szczególny 
przyczynia się do realizacji celów działalności Stowarzyszenia. 

§ 9 

1. Od decyzji Zarządu Regionu odmawiającej nadania statusu członka wspierającego 1 stopnia 
przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Zarządu, które podejmuje w tej sprawie uchwałę, 
zwykłą większością głosów. Termin do wniesienia odwołania wynosi 30 dni kalendarzowych od daty 
doręczenia uchwały Zarządu Regionu kandydatowi. 

2. Od decyzji Zarządu Regionu odmawiającej przyznania członkowi wspierającemu 1 stopnia statusu 
członka regionu przysługuje odwołanie do Zarządu, które podejmuje wtej sprawie Uchwałę 
większością głosów. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyznania statusu członka zwyczajnego 
przysługuje odwołanie do do Walnego Zebrania, które wyraża zgodę zwykłą większością głosów na 
najbliższym posiedzeniu. Odwołanie może zostać wniesione w terminie 14 dni od podjęcia decyzji 
przez Zarząd lub Zarząd Regionu. 

3. W przypadku wniesienia odwołania Zarząd Regionu lub Zarząd Stowarzyszenia przedstawia sprawę 
sądowi koleżeńskiemu właściwej instancji, który sporządza opinię w sprawie w ciągu 14 dni. 

§ 10 
1. Członkowie zwyczajni i wspierający i Stowarzyszenia są zobowiązani: 

a) przyczyniać się do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, 
b) dbać o jego dobre imię i rozwój, 
c) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał, zarządzeń i decyzji władz lub organów 

Stowarzyszenia, 
d) ochraniać mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich jego członków, 
e) regularnie uiszczać składki członkowskie oraz inne opłaty uchwalone przez Stowarzyszenie. 

2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia zwolnieni są z uiszczania składek członkowskich oraz innych 
opłat uchwalonych przez Zarząd. 

§ 11 
1. Członek wspierający 1 stopnia ma prawo: 

a) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. 
b) korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie określonym jego Statutem oraz uchwałami 

władz i organów Stowarzyszenia, 
c) odwoływać się od decyzji i uchwał Zarządu, które go dotyczą do Walnego Zebrania w terminie do 

14 dni od daty doręczenia, chyba że okoliczności wymuszają i usprawiedliwiają przedłużenie 
terminu odwołania. 

d) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie. 
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2. Członek regionu i członek zwyczajny mają prawo: 
a) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia: Zarządu 

Regionu, Rady Regionu, Rady Ogólnopolskiej i jako Delegat Regionu na Walne Zebranie na 
zasadach szczegółowo określonych w regulaminie wyborów, 

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
c) korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie określonym jego Statutem oraz uchwałami 

władz i organów Stowarzyszenia, 
d) odwoływać się od decyzji i uchwał Zarządu, które go dotyczą do Walnego Zebrania w terminie 14 

dni od daty ich doręczenia, chyba że okoliczności wymuszają i usprawiedliwiają przedłużenie 
terminu odwołania, 

e) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

§ 12 
1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia. 
2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek: 

a) śmierci członka, 
b) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia. 

3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd. 
4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu: 

a) niewykonywania przez członka postanowień Statutu lub uchwał Stowarzyszenia, 
b) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia, 
c) działania na szkodę Stowarzyszenia, 
d) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 6 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego 
uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy, 
e) niepodporządkowania się uchwałom władz lub organów Stowarzyszenia, 
f) prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego Stowarzyszenia, 
g) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu powszechnego 
lub ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego. 

5. Uchwałę o wykluczeniu członka Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ustępie poprzedzającym 
podejmuje Zarząd lub Zarząd Regionu większością głosów, po dwukrotnym zawiadomieniu członka 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zgłoszenia przez członka sprzeciwu wobec 
wykluczenia go ze Stowarzyszenia Zarząd lub Zarząd Regionu jest zobowiązany umożliwić 
członkowi przedstawienie wyjaśnień osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie nie 
krótszym niż 14 dni.. 

6. Od decyzji Zarządu Regionu przysługuje członkowi wspierającemu prawo odwołania do 
Zarządu, w terminie 30 dni od doręczenia członkowi uchwały o wykluczeniu. Zarząd podejmuje w 
sprawie odwołania wniesionego przez członka wspierającego uchwałę większością głosów w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu odwołania. Do czasu podjęcia uchwały przez Zarząd 
członek jest zawieszony w swych prawach i obowiązkach. 

7. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi zwyczajnemu prawo odwołania do Walnego 
Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia członkowi uchwały o wykluczeniu. Walne Zebranie 
podejmuje uchwałę w sprawie odwołania wniesionego przez członka zwyczajnego większością 
głosów na najbliższym Walnym Zebraniu. Do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie członek 
jest zawieszony w swych prawach i obowiązkach. 

ROZDZIAŁ IV 
Terenowe jednostki organizacyjne 

§ 13 
1. Koło powiatowe jest podstawową terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, do której należą 

członkowie Stowarzyszenia. 
2. Działalnością koła powiatowego kieruje Zarząd Koła powiatowego złożony z 1 do 3 osób wybranych 

na 3-letnią kadencję spośród członków regionu zamieszkujących w danym powiecie przez Zebranie 
Powiatu, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie wspierający z terenu danego powiatu. 
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§ 14 
1. W Stowarzyszeniu tworzy się 16 regionów odpowiadających administracyjnemu podziałowi Polski 

na województwa oraz 1 region dla członków działających poza granicami Polski. 
2. Uchwałę o utworzeniu regionu podejmuje Zarząd, który powołuje Zarząd Regionu spośród 

członków stowarzyszenia, na pierwszą kadencję trwającą 12 miesięcy od daty utworzenia regionu. 
3. Regiony nie posiadają odrębnej osobowości prawnej. 
4. Struktura każdego regionu obejmuje Zebranie Regionu, Radę Regionu i Zarząd Regionu. 
5. W ramach regionów tworzone są koła na poziomach powiatów. Uchwałę o utworzeniu koła na poziomie 

powiatu podejmuje Zarząd Regionu. 
6. Każdy członek Stowarzyszenia może przynależeć wyłącznie do jednego koła i jednego regionu. 

§ 15 
1. Zebranie Regionu jest organem uchwałodawczym i wyborczym struktur Stowarzyszenia w regionie. 
2. Zebranie Regionu odbywa się co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż do końca pierwszego 

kwartału kolejnego roku kalendarzowego. W Zebraniu Regionu w regionie liczącym poniżej 100 
członków uczestniczą wszyscy członkowie regionu, a w regionie powyżej 100 członków uczestniczą 
delegaci wybrani przez koła powiatowe w liczbie 1 delegat na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków. 

3. Zebranie Regionu wybiera Radę Regionu, Zarząd Regionu, Regionalny Sąd Koleżeński, Delegatów 
Regionów na Walne Zebranie Stowarzyszenia. W głosowaniu uczestniczyć mogą członkowie regionu i 
członkowie zwyczajni. 

4. Zebranie Regionu przyjmuje sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Regionu, udziela corocznie 
absolutorium Zarządowi Regionu, wysłuchuje informacji Delegatów Regionów po Walnym Zebraniu i 
podejmuje uchwały wiążące dla Zarządu Regionu. 

§ 16 
1. Rada Regionu jest organem konsultacyjno-doradczym programującym dzia łalność 

Stowarzyszenia w regionie w okresie pomiędzy Zebraniami Regionu. 
2. Radę Regionu wybiera Zebranie Regionu na 3-letnią kadencję. W skład Rady Regionu wchodzą 

przedstawiciele wszystkich kół powiatowych w danym regionie – w liczbie maksymalnie dwóch osób 
na każde koło. W przypadku powołania nowego koła powiatowego w trakcie kadencji Rady Regionu 
istnieje możliwość kooptacji członków do Rady, jednakże ich kadencja wygasa wraz z końcem kadencji 
Rady Regionu. 

3. Rada Regionu obraduje co najmniej raz na kwartał. 

§ 17 
1. Zarząd Regionu kieruje działalnością Stowarzyszenia w regionie. 
2. Zarząd Regionu składa się z 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego - lidera regionu, powołanych 

przez Zarząd zgodnie z § 14 ust 2 Statutu lub wybranych na 3-letnią kadencję przez Radę Regionu 
spośród jej członków. Zarząd Regionu wyłoniony w wyborach przez Radę Regionu wybiera ze 
swojego grona przewodniczącego. 

3. Zarząd Regionu może zostać odwołany, w całości lub części, przed upływem kadencji przez Radę 
Regionu lub przez Zarząd, w szczególności w przypadku nieuzyskania absolutorium z wykonywania 
obowiązków w poprzednim roku. 

4. Od decyzji Rady Regionu o odwołaniu całości lub części Zarządu Regionu przysługuje odwołanie do 
Zarządu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Rady Regionu osobom, których dotyczy. Od 
decyzji Zarządu o odwołaniu całości lub części Zarządu Regionu przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Zarządu osobom, których dotyczy. Zarząd i 
Walne Zebranie są zobowiązane do podjęcia uchwały w tej sprawie w terminie 30 dni od daty wpływu 
odwołania. 
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ROZDZIAŁ V 
Władze i organy Stowarzyszenia 

§ 18 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków zwyczajnych oraz delegatów. 
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) uchwalanie i zmiana Statutu, 
b) wybór Prezesa Zarządu, Zarządu, Rady Ogólnopolskiej, a także Komisji Rewizyjnej i 
Krajowego Sądu Koleżeńskiego, 
c) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności 
Zarządu i udzielenia mu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
d) odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego 
oraz uzupełnienie ich składów, 
e) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania oraz regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej i 
Krajowego Sądu Koleżeńskiego, 
f) określenie wysokości składki członkowskiej oraz wysokości i przeznaczenia innych opłat, 
które obciążają członków Stowarzyszenia, 
g) podejmowanie uchwał programowych oraz uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia 
lub połączenia z innym stowarzyszeniem, 
h) nadawanie godności Honorowego Prezesa i godności członków Honorowych. 
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach wskazanych w statucie. 

§ 19 
1. Organami Stowarzyszenia na poziomie ogólnopolskim są: Walne Zebranie, Zarząd, Rada 

Ogólnopolska, Komisja Rewizyjna i Krajowy Sąd Koleżeński, a na poziomie regionalnym Zebranie 
Regionu, Rada Regionu, Zarząd Regionu i Regionalny Sąd Koleżeński 

2. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 3 lata, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 2. 
3. Zarząd liczy od 5 do 7 osób, a Komisja Rewizyjna i Krajowy Sąd Koleżeński od 3 do 5 osób. 
4. Uzupełnienie, względnie dokooptowanie członków Zarządu, Rady Ogólnopolskiej oraz Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania. 

§ 20 

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd. 
2. Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni, którzy posiadają nie więcej niż 40% głosów oraz 

Delegaci Regionów, w liczbie po 3 na każdy region oraz po 1 dodatkowym na każdą rozpoczętą 
pięćsetkę członków, wybierani przez Zebranie Regionu na trzyletnią kadencję, którym przysługuje 60% 
głosów na Walnym Zebraniu. 

3. Raz na 12 miesięcy Zarząd zwołuje Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbywa się najpóźniej do 
końca pierwszego kwartału kolejnego roku kalendarzowego, a raz na trzy lata Zarząd zwołuje 
zebranie wyborcze. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej 
lub na pisemne żądanie co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub co najmniej 
połowy Delegatów Regionów, przy czym obraduje ono wyłącznie nad sprawami dla których zostało 
zwołane. 

5. Informacja o terminie, miejscu i propozycji porządku obrad Walnego Zebrania (zwyczajnego, 
sprawozdawczego lub nadzwyczajnego) Zarząd przekazuje członkom zwyczajnym oraz Delegatom 
Regionów co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad. 

6. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania (zwyczajnego, sprawozdawczego lub 
nadzwyczajnego) Zarząd może wyznaczyć drugi termin Walnego Zebrania, nie wcześniejszy niż pół 
godziny po pierwszym terminie. 

7. Walne Zebranie (zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne) zwołane w pierwszym terminie jest 
ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne 
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Zebranie (zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne) może odbyć się w drugim terminie bez 
względu na liczbę uczestniczących w nim członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

8. W sprawach wymienionych w § 18 ust. 2 pkt. a, b, d, i g oraz innych sprawach określonych w 
Statucie, Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 
Do ważności innych uchwał wystarczy zwykła większość głosów. 

§ 21 
1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym Prezesa, dwóch wiceprezesów oraz 2 do 4 członków 

Zarządu wybieranych na 3-letnią kadencję. Funkcji w Zarządzie nie można łączyć z funkcją w Zarządzie 
Regionu. 

2. Pracą Zarządu kieruje Prezes, który określa równocześnie podział zadań i kompetencje pomiędzy 
pozostałych członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów, głos rozstrzygający w Zarządzie 
należy do Prezesa. 

3. Po zakończeniu każdego okresu rocznego działalności Zarząd przygotowuje sprawozdanie z pracy 
Zarządu i po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną przedstawia Walnemu Zebraniu w celu 
uzyskania absolutorium z wykonywania obowiązków w poprzednim roku 

4. Prezesowi Stowarzyszenia po zakończeniu kadencji może zostać nadana godność Honorowego 
Prezesa. 

5. Prezes Honorowy może uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym. 
6. Prezesa i członków Zarządu może odwołać z funkcji przed upływem kadencji Walne Zebranie 

w przypadku: 
a) niewykonywania przez członka postanowień Statutu lub uchwał Walnego Zebrania, 
b) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia, 
c) działania na szkodę Stowarzyszenia, 
d) prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego Stowarzyszenia o wykluczeniu, 
e) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu powszechnego 
lub ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego. 
f) nieuzyskania absolutorium z wykonywania obowiązków w poprzednim roku. 

§ 22 
1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz, 
b) tworzenie planów i programów działań Stowarzyszenia, 
c) przyznawanie statusu członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia, 

2.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia związanych z zaciąganiem zobowiązań 
finansowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W pozostałych sprawach 
oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia może składać każdy członek Zarządu jednoosobowo. 

§ 23 
1. Rada Ogólnopolska jest organem doradczo - konsultacyjnym dla Zarządu. W okresach pomiędzy 

Walnymi Zebraniami Rada zatwierdza kluczowe decyzje polityczne Zarządu pod kątem 
zgodności z programem działania Stowarzyszenia uchwalonym przez Walne Zebranie. 

2. W skład Rady Ogólnopolskiej wchodzi maksymalnie po jednym przedstawicielu każdego regionu 
wybranym przez Zebranie Regionu oraz 3 - 12 członków wybranych przez Walne Zebranie spośród 
członków zwyczajnych, na 3-letnią kadencję. Minimalna liczba członków Rady Ogólnopolskiej to 16 
osób. 

§ 24 
1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna kontroluje legalność i celowość działalności Zarządu oraz czuwa nad 

gospodarką, majątkiem i finansami Stowarzyszenia. 
3. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności programowej, organizacyjnej i finansowej. 
4. Komisja Rewizyjna może wnieść o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
5. Komisja Rewizyjna zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. 
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§ 25 
1. Spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia, strony sporu starają się rozwiązywać polubownie. 
2. W przypadku sporu każda ze stron może wystąpić do Zarządu Regionu o przeprowadzenie mediacji. 
3. Zarząd Regionu wyznacza mediatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. W przypadku 

wyznaczenia mediatora strony muszą wyrazić zgodę na prowadzenie postępowania przez danego 
mediatora. Brak zgody uniemożliwia przeprowadzenie mediacji. 

4. Mediacja trwa nie dłużej niż 30 dni, po tym okresie w sytuacji braku rozstrzygnięcia sporu, strona jest 
uprawniona do zainicjowania postępowania przed Sądem Koleżeńskim. 

§ 26 
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga w kwestiach naruszenia: 

a) postanowień statutu lub regulaminów Stowarzyszenia; 
b) uchwał organów Stowarzyszenia; 
c) zasad kodeksu etycznego Stowarzyszenia. 

2. Sąd koleżeński wydaje opinie w sprawie odwołań od decyzji odmawiających przyznania statusu 
członka Stowarzyszenia lub wykluczenia spośród członków Stowarzyszenia. 

3. W skład Krajowego Sądu Koleżeńskiego wchodzą członkowie zwyczajni lub Delegaci Regionów 
wybrani przez Walne Zebranie. 

4. Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny. W obrębie każdego regionu działa Regionalny Sąd Koleżeński, 
w skład którego wchodzą członkowie regionu, wybrani przez Zebranie Regionu na okres 3 lat. 

5. Sąd Koleżeński obraduje w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie. 
6. Sądem właściwym w pierwszej instancji dla wszystkich członków Stowarzyszenia jest Regionalny Sąd 

Koleżeński regionu, do którego należą. W przypadku spraw dotyczących członków regionu zagranica, 
sądem koleżeńskim pierwszej instancji jest Regionalny Sąd Koleżeński dla województwa 
mazowieckiego. Ustęp 7 poniżej stosuje się odpowiednio. 

7. Sąd Koleżeński może: 
a) udzielić członkowi upomnienia; 
b) udzielić członkowi nagany; 
c) okresowo zawiesić prawa członkowskie na okres nieprzekraczający 1 roku lub do czasu 
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania od decyzji o odmowie nadania statusu członka lub o 
wykluczeniu członka, 
d) wykluczyć członka ze Stowarzyszenia. 

8. Sąd Koleżeński sporządza pisemne orzeczenie oraz przekazuje jego kopie stronom oraz odpowiednio 
Zarządowi Regionu w przypadku orzeczeń Regionalnego Sądu Koleżeńskiego albo Zarządowi celem 
wdrożenia. 

9. Od orzeczenia Regionalnego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu 
Koleżeńskiego. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od doręczenia obwinionemu treści orzeczenia. 

ROZDZIAŁ V 
Majątek Stowarzyszenia 

§ 27 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej 

działalności, dochodu z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej. 
2. O przyjęciu darowizny, spadku lub zapisu, a także skorzystanie z ofiarności publicznej decyduje 

Zarząd Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej. 

ROZDZIAŁ VI 
Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia 

§ 28 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 do rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 
2.Stowarzyszenie zostaje rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania, które równocześnie 
wyznacza likwidatora. 

3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia, po pokryciu kosztów likwidacji, przeznacza się na cel 
społeczny określony przez Walne Zebranie. 
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