
STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA 2050

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
[Zakres działalności]

1. Stowarzyszenie Polska 2050 z siedzibą w Warszawie jest ogólnopolskim, 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 oraz postanowienia niniejszego Statutu.

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
5. Członkowie poszczególnych organów Stowarzyszenia powoływani są na wspólną kadencję.

§ 2
[Siedziba i teren działalności]

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

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

§ 3
[Działalność gospodarcza]

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną statutową oraz działalność gospodarczą.

§ 4
[Słownik pojęć]

W rozumieniu Statutu Stowarzyszenia Polska 2050:
1) Stowarzyszeniem jest Stowarzyszenie Polska 2050;
2) Walnym Zebraniem jest Walne Zebranie Członków Zwyczajnych i Delegatów

Stowarzyszenia Polska 2050;
3) Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem jest Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zwyczajnych i Delegatów Stowarzyszenia Polska 2050;
4) Zarządem Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia Polska 2050.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5
[Cele działalności]

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;
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, wspieranie i przywracanie

pokoju na świecie oraz działań umacniających pozycję Polski na arenie międzynarodowej, a
także umacnianie idei integracji europejskiej.

§ 6
[Sposób realizacji celów]

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) sporządzanie raportów, analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie działalności naukowej

i badawczej;
2) organizację szkoleń, seminariów i wykładów;
3) prowadzenie działalności artystycznej;
4) redagowanie i wydawanie publikacji;
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 oraz dokonywanie zakupów i darowizn

potrzebnych do realizacji celów.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy wolontaryjnej, 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



§ 7
[Rodzaje członkostwa]

W Stowarzyszeniu wyróżnia się Członków:
1) Wspierających;
2) Regionu;
3) Zwyczajnych;
4) Honorowych.

§ 8
[Kryteria członkostwa]

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do małoletnich w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną
zdolność do czynności prawnych.

§ 9
[Przyznanie członkostwa]

1. Członkowie realizują swoje prawa i obowiązki w Regionach, na terenie których mieszkają.
Kwestie przynależności członka do Koła Powiatowego reguluje Regulamin Członkostwa.

2. Status Członka Wspierającego przyznaje Zarząd Regionu na podstawie złożonej na piśmie
deklaracji członkowskiej zawierającej pisemne rekomendacje 2 Członków Zwyczajnych lub
Regionu. Zarząd Regionu może odmówić przyznania statusu Członka Wspierającego.

3. Status Członka Regionu przyznaje Zarząd Regionu, po rozpatrzeniu wniosku Członkom
Wspierającym, którzy wykazali się aktywnością, o której mowa w Regulaminie Członkostwa
przez co najmniej 6 miesięcy poprzedzających na wniosek zainteresowanego Członka
Wspierającego. Zarząd Regionu może odmówić przyznania statusu Członka Regionu.

4. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać Członek Regionu na podstawie
rekomendacji 2 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia oraz opinii Zarządu Regionu. Decyzję
o nadaniu statusu Członka Zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

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

6. Uchwały o przyznaniu lub odmowie przyznania statusu członkowskiego, o których mowa w ust.
2-5 wymagają zwięzłego uzasadnienia na piśmie.

§ 10
[Prawa Członka]

1. Członek Wspierający ma prawo:
1) inicjować i uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
2) uczestniczyć w Zebraniach Powiatu bez czynnego i biernego prawa wyborczego;
3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
4) odwoływać się od decyzji i uchwał Zarządu Koła Powiatowego, które go dotyczą do

Zarządu Regionu i od decyzji i uchwał Zarządu Regionu do Zebrania Regionu..
2. Członek Regionu ma prawo:

1) inicjować i uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
2) uczestniczyć w Zebraniach Powiatu, korzystać z czynnego prawa wyborczego i biernego

prawa wyborczego w wyborach do Zarządu Koła Powiatowego, Delegata Powiatu na
Zebranie Regionu, Zarządu Regionu, Regionalnego Sądu Koleżeńskiego, Rady Regionu,
Rady Ogólnopolskiej jako Delegat Regionu na Walne Zebranie oraz do Zarządu
Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego jeżeli zostanie
wybrany Delegatem Regionu na Walne Zebranie;

3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, odwoływać się od decyzji i
uchwał Zarządu Regionu, które go dotyczą do Zebrania Regionu;

4) odwoływać się od decyzji i uchwał Zarządu Koła Powiatowego, które go dotyczą do
Zarządu Regionu oraz od decyzji  uchwał Zarządu Regionu do Zebrania Regionu.

3. Członek Zwyczajny ma prawo:



1) inicjować i uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
2) uczestniczyć w Zebraniach Powiatu i Zebraniach Regionu jako Członek Regionu, korzystać

z czynnego prawa wyborczego i biernego prawa wyborczego w wyborach do Zarządu Koła
Powiatowego, Zarządu Regionu, Regionalnego Sądu Koleżeńskiego, Rady Regionu, Rady
Ogólnopolskiej, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu
Koleżeńskiego;

3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, odwoływać się od decyzji i
uchwał Zarządu Regionu, które go dotyczą do Zebrania Regionu;

4) odwoływać się od decyzji i uchwał Zarządu Koła Powiatowego, które go dotyczą do
Zarządu Regionu, od decyzji i uchwał Zarządu Regionu do Zebrania Regionu i od decyzji i
uchwał Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania.

4. Członek Honorowy ma prawo:
1) inicjować i uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
2) uczestniczyć z głosem doradczym bez czynnego i biernego prawa wyborczego w Zebraniu

Regionu i Walnym Zebraniu;
3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 11
[Obowiązki Członków]

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
1) przyczyniać się do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
2) dbać o jego dobre imię i rozwój,
3) przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał, zarządzeń i decyzji władz

i organów Stowarzyszenia,
4) ochraniać mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich jego Członków,
5) regularnie uiszczać składki członkowskie oraz inne opłaty uchwalone przez

Stowarzyszenie, za wyjątkiem Członków Honorowych, którzy są zwolnieni z tego
obowiązku.

§ 12
[Ustanie członkostwa]

1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze
Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy Członków następuje na skutek:
1) śmierci Członka;
2) złożenia przez Członka Wspierającego lub Członka Regionu do Zarządu Regionu,

a w przypadku Członka Zwyczajnego lub Honorowego do Zarządu Stowarzyszenia,
pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia

3) ubezwłasnowolnienia całkowitego Członka;
4) orzeczenia przez Sąd Koleżeński prawomocnie kary wykluczenia ze Stowarzyszenia, o

której mowa w § 44 pkt. 4.
3. Skreślenia z listy Członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia
4. Wykluczenie Członka Wspierającego i Regionu ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały

Zarządu Regionu lub wykluczenie Członka Zwyczajnego na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia może nastąpić z powodu:

1) nieopłacania składki członkowskiej przez co najmniej 6 miesięcy;
2) nieuzasadnionego zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia

przez okres co najmniej 6 miesięcy,
3) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu powszechnego lub

ubezwłasnowolnienia częściowego. Przed podjęciem uchwały Zarząd Regionu umożliwia
Członkowi wypowiedzenie się co do okoliczności  mających być podstawą wykluczenia.

5. Od decyzji o wykluczeniu Członka Wspierającego i Regionu przysługuje odwołanie do Zarządu
Stowarzyszenia, a od decyzji o wykluczeniu Członka Zwyczajnego do Walnego Zebrania
Decyzje Zarządu Stowarzyszenia i Walnego Zebrania są ostateczne.



6. Szczegółowy tryb odwoławczy określa Walne Zebranie w Regulaminie Członkostwa.

§ 13
[Tryb odwoławczy]

1. Od decyzji Zarządu Regionu o odmowie nadania statusu Członka Wspierającego przysługuje
kandydatowi odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia.

2. Od decyzji Zarządu Regionu o odmowie nadania Członkowi Wspierającemu statusu Członka
Regionu przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia.

3. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej nadania statusu Członka Zwyczajnego
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

4. Szczegółowy tryb odwoławczy określa Walne Zebranie w Regulaminie Członkostwa.

ROZDZIAŁ IV
Powiatowa struktura organizacyjna

§ 14
[Jednostki organizacyjne]

1. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia działającą na terenie powiatu jest Koło
Powiatowe. Na terenie powiatu może istnieć tylko jedno koło powiatowe, z zastrzeżeniem § 15
ust. 2.

2. Na terenie powiatów mogą działać Ośrodki Gminne.

§ 15
[Koło powiatowe]

1. Zarząd Regionu może powołać Koło Powiatowe na wniosek co najmniej 5 Członków, którzy
mieszkają w danym powiecie, w tym co najmniej 2 Członków Regionu. W przypadku odmowy
powołania koła, Zarząd Regionu uzasadnia tę uchwałę.

2. W mieście stołecznym Warszawa Zarząd Regionu może powołać Koła Powiatowe obejmujące
jedną lub więcej dzielnic.

3. W Regionie Zagranica Zarząd Regionu może powołać Koło Zagraniczne na terenie jednego lub
kilku państw. Do Koła Zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Kół
Powiatowych.

4. Koła Powiatowe działające w jednym Regionie mogą zostać połączone w jedno Koło Powiatowe
z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Regionu. Decyzję o wyrażeniu zgody na
połączenie Kół Powiatowych podejmują odpowiednie Zebrania Kół Powiatowych. Zgodę na
połączenie musi wyrazić Zarząd Regionu. Po połączeniu należy przeprowadzić wybory
wszystkich organów, jednakże ich kadencja wygasa wraz z końcem kadencji tożsamych organów
w Regionie.

5. Zarząd Regionu może rozwiązać Koło Powiatowe w przypadku:
1) jeżeli na terenie Koła Powiatowego działa poniżej 5 Członków;
2) zmiany podziału administracyjnego.

6. Każdy Członek Stowarzyszenia może należeć wyłącznie do jednego Koła Powiatowego.
7. Członek Stowarzyszenia może, w ramach Regionu, dołączyć do Koła Powiatowego innego niż

to, które działa na terenie powiatu, w którym mieszka lub zmienić Koło Powiatowe, do którego
przynależy. Zasady wykonywanie uprawnień, o których mowa w niniejszym przepisie określa
Regulamin Członkostwa.

§ 16
[Ośrodki Gminne]

1. Zarząd Koła Powiatowego na wniosek minimum 5 Członków Stowarzyszenia działających na
terenie danej gminy może powołać Ośrodek Gminny. Ośrodki Gminne, których celem jest
rozwój Stowarzyszenia na terenie gminy zarządzane są przez Zarządy Kół Powiatowych.

2. Region Zagranica może powoływać Ośrodki Gminne w ramach utworzonych Kół Zagranicznych
i nadawać im odpowiednie nazwy odzwierciedlające ich położenie geograficzne.



3. Zasady działania ośrodków gminnych określa Regulamin Ośrodków Gminnych przyjęty przez
Zarząd Stowarzyszenia.

§ 17
[Zebranie Powiatu]

1. Zebranie Powiatu jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w powiecie. Zebranie Powiatu obraduje
na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych (zwanych odpowiednio Zwyczajnym
Zebraniem Powiatu i Nadzwyczajnym Zebraniem Powiatu).

2. W posiedzeniach Zebrania Powiatu uczestniczą wszyscy Członkowie Wspierający, Członkowie
Regionu i Członkowie Zwyczajni należący do Koła Powiatowego.

3. Do kompetencji Zebrania Powiatu należy w szczególności:
1) wybór Zarządu Koła Powiatowego, powiększenie jego składu w trakcie trwania kadencji,

wybór Delegatów na Zebranie Regionu, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 Statutu;
2) przyjmowanie sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Powiatu i udzielanie

Zarządowi Koła Powiatowego absolutorium;
3) podejmowanie decyzji o połączeniu Koła Powiatowego z innym Kołem Powiatowym;

4. Zarząd Koła Powiatowego zwołuje Zwyczajne Zebranie Powiatu przynajmniej raz na 12
miesięcy, nie później niż do końca pierwszego kwartału kolejnego roku kalendarzowego, w
szczególności w celu przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu Koła Powiatowego.
Zarząd Koła Powiatowego zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Powiatu z własnej inicjatywy lub na
pisemne żądanie co najmniej 20% członków Koła Powiatowego, przy czym obraduje ono
wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego
Zebrania Powiatu zawiera się jego porządek obrad.

5. Zarząd Regionu lub Zarząd Stowarzyszenia może także zwołać Zwyczajne Zebranie Powiatu
oraz Nadzwyczajne Zebranie Powiatu.

6. Zebranie Powiatu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w pierwszym terminie
w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie
w obecności członków uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu.

7. Szczegółowy tryb zwoływania i obradowania Zebrania Powiatu zawarty jest w Regulaminie
Zebrania Powiatu przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 18
[Zarząd Koła Powiatowego]

1. Zarząd Koła Powiatowego jest organem kierującym działalnością Stowarzyszenia na terenie
powiatu.

2. Zarząd Koła Powiatowego składa się z 1 do 3 osób wybranych spośród członków Regionu
działających w danym powiecie przez Zebranie Powiatu. Kadencja Zarządu Koła Powiatowego
trwa 3 lata. Zarząd Koła Powiatowego wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz
przedstawiciela do Rady Regionu. Jeżeli Zarząd Koła Powiatowego jest jednoosobowy, to osoba
ta pełni funkcję Przewodniczącego i przedstawiciela do Rady Regionu oraz Delegata na
Zebranie Regionu w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 2 Statutu.

3. Zarząd Koła Powiatowego pracuje w oparciu o Regulamin uchwalony przez Zarząd
Stowarzyszenia.

4. Zarząd Koła Powiatowego może zostać odwołany, w całości lub części, przed upływem kadencji
przez:
1) Zebranie Powiatu po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów w głosowaniu tajnym w

obecności połowy osób uprawnionych do głosowania;
2) Zebranie Powiatu w przypadku nieuzyskania absolutorium przez Zarząd Koła Powiatowego;
3) Zarząd Regionu w przypadku odmowy przyjęcia przez Zebranie Powiatu sprawozdania

Zarządu Koła Powiatowego za rok poprzedni;
4) Zarząd Regionu na podstawie orzeczenia Regionalnego Sądu Koleżeńskiego lub Krajowego

Sądu Koleżeńskiego jako sądu drugiej instancji stwierdzającego naruszenie lub działanie, o
którym mowa w § 42 Statutu, przez Członka lub Członków Zarządu Koła Powiatowego.

5. Od decyzji Zarządu Regionu o odwołaniu w całości lub części Zarządu Koła Powiatowego
odwołanym członkom Zarządu Koła przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia



w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu Regionu.
6. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie odwołania w terminie

30 dni od daty jego wpływu.
7. W przypadku odwołania Zarządu Koła Powiatowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 jego

Członkowie nie mogą zostać wybrani do Zarządu Koła Powiatowego przez rok od dnia ich
odwołania.

8. Zarząd Koła Powiatowego może zostać zawieszony przez Zarząd Regionu w przypadku
przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań statutowych przez Zarząd Koła
Powiatu, o ile działania naprawcze nie mają szans na powodzenie lub się nie sprawdziły. W tej
sytuacji Zarząd Regionu wyznacza Komisarza, który realizuje zadania Zarządu Regionu na okres
nie dłuższy niż 6 miesięcy lub do czasu wyboru nowego Zarządu Regionu. Od decyzji o
wyznaczeniu Komisarza przysługuje Członkom Zarządu Koła Powiatowego odwołanie do
Zarządu Stowarzyszenia. Niniejszy przepis stosuje się odpowiednio, jeśli na mocy ust. 4 zostanie
odwołany cały Zarząd Koła Powiatowego.

§ 19
[Zakaz łączenia funkcji w powiecie]

Członkowie Zarządu Koła Powiatowego pełniący funkcje w Regionalnym i Krajowym Sądzie
Koleżeńskim  nie mogą orzekać w  w sprawach dotyczących członków tego koła.

ROZDZIAŁ V
Regionalna struktura organizacyjna

§ 20
[Regiony]

1. W Stowarzyszeniu tworzy się 16 Regionów odpowiadających administracyjnemu podziałowi
Rzeczypospolitej Polskiej na województwa oraz 1 Region dla Członków działających poza
granicami Polski.

2. Organami Stowarzyszenia na poziomie Regionu są:
1) Zebranie Regionu;
2) Zarząd Regionu;
3) Rada Regionu;
4) Regionalny Sąd Koleżeński.

§ 21
[Zebranie Regionu]

1. Zebranie Regionu jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w Regionie. Zebranie Regionu
obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych (zwanych odpowiednio
Zwyczajnym Zebraniem Regionu i Nadzwyczajnym Zebraniem Regionu)

2. W Zebraniu Regionu lub Nadzwyczajnym Zebraniu Regionu, w Regionie liczącym poniżej 100
Członków Regionów i Członków Zwyczajnych uczestniczą wszyscy Członkowie Regionu
i Członkowie Zwyczajni zamieszkujący w danym Regionie, a w Regionie liczącym powyżej 100
Członków Regionów i Członków Zwyczajnych uczestniczą Delegaci wybrani przez Zebranie
Powiatu oraz Członkowie Zwyczajni zamieszkujący w danym Regionie.

3. Do kompetencji Zebrania Regionu należy w szczególności:
1) wybór Zarządu Regionu, Regionalnego Sądu Koleżeńskiego i Delegatów Regionu na Walne

Zebranie;
2) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zebrania Powiatu w sprawie odwołania Zarządu Koła

Powiatowego;
3) rozpatrywanie odwołań Członków Wspierających od decyzji i uchwał Zarządu Regionu,

o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 Statutu;
4) rozpatrywanie odwołań Członków Regionu od decyzji i uchwał Zarządu Regionu, o których

mowa w § 11 ust. 2 pkt 4 Statutu;
5) przyjmowanie sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Regionu oraz sprawozdania



finansowego i udzielanie absolutorium Zarządowi Regionu.
4. Zarząd Regionu zwołuje Zebranie Regionu przynajmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż do

końca drugiego kwartału kolejnego roku kalendarzowego, w szczególności w celu
przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego.

5. Zarząd Regionu lub Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Regionu z własnej
inicjatywy lub na pisemne żądanie co najmniej połowy Delegatów na Zebranie Regionu lub co
najmniej 20% Członków Regionu, przy czym obraduje ono wyłącznie nad sprawami dla których
zostało zwołane. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Regionu zawiera się jego
porządek obrad.

6. Zebranie Regionu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w pierwszym terminie
w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie
w obecności członków uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu.

7. Szczegółowy tryb zwoływania i obradowania Zebrania Regionu zawarty jest w Regulaminie
Zebrania Regionu przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 22
[Delegaci na Zebranie Regionu]

1. Delegaci na Zebranie Regionu są przedstawicielami Kół Powiatowych na Zebranie Regionu.
2. Delegaci na Zebranie Regionu są wybierani przez Zebranie Powiatu w liczbie po jednym

przedstawicielu Koła Powiatowego na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków. Kadencja
Delegatów na Zebranie Regionu trwa 3 lata.

3. Delegat na Zebranie Regionu ma prawo:
1) uczestniczyć w Zebraniu Regionu lub Nadzwyczajnym Zebraniu Regionu i korzystać z

czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) na podstawie § 22 ust. 5 Statutu wnioskować wraz z innymi Delegatami na Zebranie

Regionu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Regionu;
3) w imieniu Koła Powiatowego, składać wnioski, przedkładać projekty uchwał Zebrania

Regionu lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i wyrażać opinie dotyczące działalności
Stowarzyszenia.

4. Delegat na Zebranie Regionu ma obowiązek:
1) uczestniczyć w miarę możliwości w Zebraniach Regionu i Nadzwyczajnych Zebraniach

Regionu;
2) po każdym Zebraniu Regionu lub Nadzwyczajnym Zebraniu Regionu niezwłocznie

przekazać Zarządowi Koła Powiatowego i wszystkim Członkom Koła Powiatowego
informację o jego przebiegu, przeprowadzonych wyborach i podjętych uchwałach;

3) reprezentować wszystkich Członków Koła Powiatowego, Ośrodki Gminne i Zarząd Koła
Powiatowego na Zebraniu Regionu lub Nadzwyczajnym Zebraniu Regionu;

5. W przypadku rezygnacji Delegata na Zebranie Regionu z pełnienia funkcji lub uzyskania przez
niego statusu Członka Zwyczajnego albo opróżnienia tego stanowiska z innych powodów,
Zebranie Powiatu dokonuje ponownego wyboru Delegata na Zebranie Regionu na czas do końca
trwającej kadencji.

6. Jeżeli Delegat na Zebranie Regionu nie realizuje obowiązków, o których mowa w ust. 4 może
zostać odwołany przez Zebranie Powiatu. W takiej sytuacji przeprowadzane są ponowne
wybory, na okres uzupełniający do końca trwającej kadencji.

§ 23
[Zarząd Regionu]

1. Zarząd Regionu kieruje działalnością Stowarzyszenia w Regionie.
2. Zarząd Regionu składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Zebranie Regionu. Kadencja Zarządu

Regionu regionu trwa 3 lata. Zarząd Regionu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz
przedstawiciela do Rady Ogólnopolskiej.

3. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Regionu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w Regionie;
2) tworzenie planów i programów działań Stowarzyszenia w Regionie;
3) przyznawanie statusu Członków Regionu i Wspierających Stowarzyszenia;



4) udostępnianie na bieżąco podjętych uchwał Członkom Regionu;
5) opiniowanie kandydatów na Członków Zwyczajnych;
6) nadzorowanie opłacania składek członkowskich;
7) odwołanie Zarządu Koła Powiatowego w sytuacjach ustalonych w Statucie;
8) powoływanie Kół Powiatowych oraz łączenie lub rozwiązywanie Kół Powiatowych;
9) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu;
10) wyznaczanie mediatora, zgodnie z Instrukcją Mediacji, o której mowa w § 35 ust. 6 Statutu;
11) powoływanie komisji wyborczych rozpatrujących protesty związane z przebiegiem

wyborów na poziomie powiatów i odwołania dotyczące wyników tych wyborów;
12) zarządzanie wyborów w nowo powoływanych Kołach Powiatowych;
13) przygotowanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności;
14) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego dla Zarządu Stowarzyszenia do końca

pierwszego kwartału roku następnego.
4. Walne Zebranie może prowadzić dyskusję i zajmować stanowiska we wszystkich istotnych

sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
5. Zarząd Regionu może zostać odwołany, w całości lub części, przed upływem kadencji przez:

1) Zebranie Regionu po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów w głosowaniu tajnym w
obecności połowy osób uprawnionych do głosowania;

2) Zebranie Regionu w przypadku nieuzyskania absolutorium przez Zarząd Regionu;
3) Zarząd Stowarzyszenia w przypadku odmowy przyjęcia przez Zebranie Regionu

sprawozdania Zarządu Regionu za rok poprzedni;
4) Zarząd Stowarzyszenia, w przypadku prawomocnego wymierzenia wobec członka Zarządu

Koła Powiatowego jednej z kar, o których mowa w § 44 pkt. 2-4. Statutu. Przepis ma
zastosowanie wyłącznie wobec tego członka Zarządu Regionu, któremu wymierzono karę.
Zarząd Stowarzyszenia może wykonać uprawnienie, o którym mowa w niniejszym przepisie
w ciągu 14 dni od doręczenia mu przez Sąd Koleżeński prawomocnego orzeczenia.

6. Zarząd Regionu może zostać zawieszony przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku
przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań statutowych przez Zarząd
Regionu, o ile działania naprawcze nie mają szans na powodzenie lub się nie sprawdziły. W tej
sytuacji Zarząd Stowarzyszenia wyznacza Komisarza, który realizuje zadania Zarządu Regionu
na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy lub do czasu wyboru nowego Zarządu Regionu. Od decyzji o
wyznaczeniu Komisarza przysługuje Członkom Zarządu Regionu odwołanie do Walnego
Zebrania. Niniejszy przepis stosuje się odpowiednio, jeśli na mocy ust. 4 zostanie odwołany cały
Zarząd Regionu.

7. W przypadku odwołania Zarządu Regionu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 jego członkowie nie
mogą zostać wybrani do Zarządu Regionu przez rok od dnia ich odwołania.

8. Zarząd Regionu może pobierać wynagrodzenie za pełnione funkcje, po uzyskaniu zgody Zarządu
Stowarzyszenia.

9. Zarząd Regionu pracuje w oparciu o Regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 24
[Rada Regionu]

1. Rada Regionu jest organem konsultacyjno-doradczym dla Zarządu Regionu.
2. Rada Regionu składa się z przedstawicieli Zarządów Kół Powiatowych, po jednym

przedstawicielu każdego Zarządu Koła Powiatowego, wybieranych przez Zarząd Koła
Powiatowego spośród swoich członków. Kadencja Rady Regionu trwa 3 lata.

3. Posiedzenia Rady Regionu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. W posiedzeniach Rady
Regionu bierze udział przedstawiciel Zarządu Regionu, a Zarząd Regionu jest zobowiązany
ustosunkować się niezwłocznie do stanowisk Rady Regionu.

4. 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.

5. Do kompetencji i zadań Rady Regionu należy opiniowanie programów regionalnych.
6. W celu realizacji swoich kompetencji i obowiązków Rada Regionu współpracuje z Radą

Ogólnopolską.



7. Rada Regionu pracuje w oparciu o Regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
8. Rada Regionu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, którego zadaniem jest

organizowanie prac Rady oraz reprezentowanie Rady wobec innych organów. Przewodniczący
wybierany jest na czas trwania kadencji Rady jednak może być w każdym czasie odwołany.

§ 25
[Regionalny Sąd Koleżeński]

1. Regionalny Sąd Koleżeński jest organem sądowniczym w Regionie.
2. Regionalny Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Zebranie Regionu.

Kadencja Regionalnego Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.
3. Regionalny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy o naruszenia przez Członka postanowień Statutu

lub uchwał władz lub organów Stowarzyszenia, naruszenia zasad Kodeksu Etycznego
Stowarzyszenia, a także działania na szkodę Stowarzyszenia.

4. Regionalny Sąd Koleżeński orzeka jako sąd pierwszej instancji. Od decyzji Regionalnego Sądu
Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

5. W przypadku przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań statutowych przez
Regionalny Sąd Koleżeński, Zebranie Regionu może odwołać jego członków. Przyczyną
odwołania członka Regionalnego Sądu Koleżeńskiego nie może być treść wydawanych orzeczeń.

6. Regionalny Sąd Koleżeński działa na podstawie Regulaminu Sądów Koleżeńskich przyjętego
przez Krajowy Sąd Koleżeński.

§ 26
[Zakaz łączenia funkcji w Regionie]

Członkowie organów Stowarzyszenia w Regionie, o których mowa w § 20 ust. 2-4 Statutu nie mogą
łączyć funkcji w

Zarządzie Regionu i Regionalnym lubKrajowym Sądzie Koleżeńskim.
1. Członkowie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego, którzy pełnią jednocześnie funkcję w Zarządzie

Koła Powiatowego są z urzędu wyłączeni z rozpatrywania spraw dotyczący Koła Powiatowego,
do którego należą.

ROZDZIAŁ VI
Krajowa Struktura Organizacyjna

§ 27
[Organy ogólnopolskie]

Organami Stowarzyszenia na poziomie ogólnopolskim są:
1) Walne Zebranie;
2) Zarząd Stowarzyszenia;
3) Rada Ogólnopolska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Krajowy Sąd Koleżeński.

§ 28
[Delegaci na Walne Zebranie]

1. Delegaci na Walne Zebranie są przedstawicielami Regionów na Walne Zebranie.
2. Delegaci na Walne Zebranie są wybierani przez Zebrania Regionów, w liczbie wskazanej

w § 29 ust. 2 Statutu. Kadencja Delegatów na Walne Zebranie trwa 3 lata.
3. Delegat na Walne Zebranie ma prawo:

1) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w trakcie Walnego Zebrania;
2) na podstawie § 29 ust. 6 pkt 4 Statutu wnioskować wraz z innymi Delegatami na Walne

Zebranie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
3) w imieniu Regionów, składać wnioski, przedkładać projekty uchwał Walnego Zebrania lub

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i wyrażać opinie dotyczące działalności
Stowarzyszenia.



4. Delegat na Walne Zebranie ma obowiązek:
1) uczestniczyć w miarę możliwości w Walnych Zebraniach i Nadzwyczajnych Walnych

Zebraniach;
2) po każdym Walnym Zebraniu lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu niezwłocznie

przekazać Zarządowi Regionu i wszystkim Członkom Regionu informację o jego
przebiegu, przeprowadzonych wyborach i podjętych uchwałach;

3) reprezentować wszystkich Członków w Regionu i regionalne organy Stowarzyszenia na
Walnym Zebraniu lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.

5. W przypadku rezygnacji Delegata na Walne Zebranie z pełnienia funkcji lub uzyskania przez
niego statusu Członka Zwyczajnego, Zebranie Regionu dokonuje ponownego wyboru Delegata
na Walne Zebranie na okres uzupełniający do końca trwającej kadencji.

6. Jeżeli Delegat na Walne Zebranie nie realizuje obowiązków, o których mowa w ust. 4 może
zostać odwołany przez Zebranie Regionu. W takiej sytuacji przeprowadzane są ponowne wybory
na okres uzupełniający do końca trwającej kadencji.

§ 29
[Walne Zebranie]

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie tworzą Członkowie Zwyczajni oraz Delegaci Regionów w liczbie po 3 na każdy

Region, a w przypadku gdy liczba Członków Regionu przekracza 300, po 1 dodatkowym na
każdą kolejną rozpoczętą grupę liczącą trzystu Członków Regionu.

3. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie i zmiana Statutu poprzez podjęcie uchwał kwalifikowaną większością 2/3

głosów uprawnionych do głosowania;
2) wybór Prezesa Zarządu, Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej i Krajowego

Sądu Koleżeńskiego oraz przedstawicieli do Rady Ogólnopolskiej spośród członków
zwyczajnych;

3) odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i
Krajowego Sądu Koleżeńskiego w przypadku niewykonywania postanowień Statutu lub
uchwał Walnego Zebrania stwierdzonych orzeczeniem Krajowego Sądu Koleżeńskiego lub
z innej ważnej przyczyny;

4) odwołanie Prezesa i Członków Zarządu w przypadku odmowy przyjęcia rocznego
sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia;

5) coroczne podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia rocznego sprawozdania z
działalności Zarządu Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego i udzielenia mu
absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

6) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania, oraz Regulaminu Członkostwa;
7) określenie wysokości składki członkowskiej oraz wysokości i przeznaczenia innych opłat,

które obciążają Członków Stowarzyszenia;
8) podejmowanie uchwał programowych;
9) nadawanie tytułu Prezesa Honorowego i statusu Członka Honorowego;
10) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu Stowarzyszenia za czynności wykonywane

w związku z tą funkcją;
11) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia lub połączenia z innym

stowarzyszeniem większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
Członków Walnego Zebrania;

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przypadkach wskazanych
w Statucie.

4. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie. Walne Zebranie obraduje na posiedzeniach
zwyczajnych lub nadzwyczajnych (zwanych odpowiednio Zwyczajnym Walnym Zebraniem
i Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem).

5. Co najmniej raz na 12 miesięcy Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie,
które odbywa się najpóźniej do końca drugiego kwartału kolejnego roku kalendarzowego,

6. Walne Zebranie zwołane w pierwszym terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej
połowa Członków Zwyczajnych i Delegatów. Walne Zebranie może odbyć się w drugim



terminie bez względu na liczbę uczestniczących w nim Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie:

1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemne żądanie co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia,
4) na pisemne żądanie co najmniej połowy Delegatów Regionów,

8. W sytuacjach wskazanych w ust. 7 pkt 2-4 Zarząd niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zebranie Stowarzyszenia. Od doręczenia wniosku Zarządowi do daty Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania nie powinno upłynąć więcej niż 30 dni.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania zawiera się jego porządek obrad.

10. W sprawach wymienionych w § 29 ust. 3 pkt. 2-5, 7 i 12, Walne Zebranie podejmuje uchwały
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. W innych sprawach Walne Zebranie
podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

11. Szczegółowy tryb zwoływania i obradowania Walnego Zebrania zawarty jest w Regulaminie
Walnego Zebrania.

§ 30
[Zarząd Stowarzyszenia]

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 Członków, w tym Prezesa, dwóch wiceprezesów oraz

2 do 4 Członków Zarządu. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata przy czym Zarząd
Stowarzyszenia kończy wykonywanie swojej funkcji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego
Zebrania rozpatrującego sprawozdanie z działalności Zarządu za 3 rok kadencji

3. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) tworzenie planów i programów działań Stowarzyszenia;
3) przyznawanie statusu Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia;
4) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia, w tym

sprawozdania finansowego i jego przedstawienie Walnemu Zebraniu nie później niż do
końca drugiego kwartału kolejnego roku kalendarzowego;

5) powoływanie komisji wyborczych rozpatrujących protesty związane z przebiegiem
wyborów na poziomie regionów i odwołania dotyczące wyników tych wyborów;

6) przyznanie wynagrodzenia członkom Zarządów Regionu za pełnione funkcje;
7) udostępnianie na bieżąco podjętych uchwał Członkom Zarządów Regionalnych, Członkom

Zwyczajnym i Delegatom na Walne Zebranie;
8) czasowe zawieszanie Członków Stowarzyszenia w wykonywaniu ich praw i obowiązków,

w okresie od złożenia odwołania do Sądu Koleżeńskiego do jego rozpatrzenia;
9) wskazywanie Komisarza w przypadku zawieszenia Zarządu Regionu;
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Regionu o odmowie nadania statusu członka

wspierającego;
11) uchwalanie Regulaminu Ośrodków Gminnych, Regulaminu Zebrania Powiatu, Regulaminu

Zarządu Koła Powiatowego, Regulaminu Zebrania Regionu, Regulaminu Zarządu Regionu
i Instrukcji Mediacji oraz dokonywanie ich zmiany;

12) powoływanie Koordynatora ds. Sądów Koleżeńskich.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia związanych z zaciąganiem zobowiązań

upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie. W pozostałych sprawach
oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia może składać każdy Członek Zarządu
jednoosobowo.

5. Pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes, który określa równocześnie podział zadań
i kompetencje pomiędzy pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia.

6. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W przypadku równowagi głosów, głos rozstrzygający w Zarządzie Stowarzyszenia należy do
Prezesa.

7. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia może zwołać każdy z Członków Zarządu. Posiedzenie



Zarządu uważa się za ważne jeżeli bierze w nim udział ponad połowa jego Członków.
8. Zarząd Stowarzyszenia może pobierać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
9. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, Zarząd Stowarzyszenia przygotowuje

sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia i przesyła Komisji Rewizyjnej najpóźniej 21 dni
przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania, a po zaopiniowaniu przez
Komisję Rewizyjną przedstawia je Walnemu Zebraniu wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w
sprawie absolutorium, nie później jednak niż na 5 dni przed posiedzeniem Walnego Zebrania
Członków.

10. Zarząd Stowarzyszenia na bieżąco przekazuje Komisji Rewizyjnej:
1) porządek obrad swoich planowanych posiedzeń;
2) protokoły z odbytych posiedzeń;
3) wszelkie podjęte uchwały Zarządu.

11. Prezes Honorowy może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem
doradczym.

12. Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje Regulamin Zarządu Stowarzyszenia, który określa zasady i
sposób jego działania.

§ 31
[Rada Ogólnopolska]

1. Rada Ogólnopolska jest organem konsultacyjno-doradczym dla Zarządu Stowarzyszenia.
2. W skład Rady Ogólnopolskiej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego Zarządu Regionu

oraz od 2 do 5 Członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebranie. Kadencja Rady
Ogólnopolskiej trwa 3 lata.

3. Posiedzenia Rady Ogólnopolskiej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. W posiedzeniach
Rady Ogólnopolskiej bierze udział przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, a Zarząd
Stowarzyszenia jest zobowiązany ustosunkować się niezwłocznie do stanowisk Rady
Ogólnopolskiej.

4. Do kompetencji i zadań Rady Ogólnopolskiej należy opiniowanie programów ogólnopolskich,
koncepcji i strategii działania Stowarzyszenia.

5. W celu realizacji swoich kompetencji i obowiązków Rada Ogólnopolska współpracuje z Radami
Regionów.

6. Rada Ogólnopolska wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
7. Rada Ogólnopolska podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

W przypadku równowagi głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego.
8. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Ogólnopolskiej. Posiedzenie Rady Ogólnopolskiej

uważa się za ważne jeżeli bierze w nim udział ponad połowa jej Członków.
9. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Ogólnopolskiej jest zwoływane przez

dotychczasowego Przewodniczącego.
10. Rada Ogólnopolska przyjmuje Regulamin Rady Ogólnopolskiej, który określa zasady i sposób

jej działania.

§ 32
[Komisja Rewizyjna]

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród

Delegatów i Członków Zwyczajnych. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3. Komisja Rewizyjna kontroluje legalność i celowość działalności organów Stowarzyszenia oraz

czuwa nad gospodarką, majątkiem i finansami Stowarzyszenia, z wyłączeniem oceny
merytorycznej orzecznictwa mieszczącej się w granicach swobody orzeczniczej Regionalnych
Sądów Koleżeńskich i Krajowego Sądu Koleżeńskich

4. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności programowej, organizacyjnej i finansowej
Stowarzyszenia. Organy Stowarzyszenia i jego oddziałów terenowych są zobowiązane do ścisłej
współpracy z Komisją Rewizyjną.

5. Każdy Członek Stowarzyszenia ma obowiązek złożyć wyjaśnienia wobec Komisji w sprawie
dotyczącej jego działalności w ramach Stowarzyszenia.



6. Organy Stowarzyszenia, zarówno centralne, jak i terenowe, przekazują Komisji wszelkie
materiały dotyczące ich pracy niezwłocznie, na żądanie Komisji. Członek Komisji, którego
dotyczy postępowanie toczące się przed innym organem nie otrzymuje dostępu do dokumentów
tego postępowania, chyba że ma on do niego prawo na mocy odrębnych przepisów.

7. Sąd Koleżeński na bieżąco informuje Komisję o planowanych posiedzeniach oraz doręcza jej
wydane orzeczenia.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wstępu na teren biur Stowarzyszenia celem
prowadzenia postępowań kontrolnych i przeglądania dokumentacji.

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania. Udział
przynajmniej jednego Członka Komisji jest obowiązkowy. Członkowie Komisji mają obowiązek
udzielać odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zebrania dotyczące ich działalności.

10. Komisja Rewizyjna zatwierdza Regulaminy Rady Ogólnopolskiej i Sądów Koleżeńskich.
11. Komisja Rewizyjna opiniuje roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia, w tym

sprawozdanie finansowe oraz po zapoznaniu się z nim zgłasza wniosek w sprawie udzielenia mu
absolutorium.

12. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W przypadku równowagi głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego.

13. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji
i reprezentuje ją wobec innych organów.

14. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w celu realizacji zadań i kompetencji Komisji może
uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają
prawo uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, w posiedzeniach pozostałych organów
Stowarzyszenia, zarówno centralnych, jak i terenowych.

15. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na wniosek
Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej uważa się za
ważne jeżeli bierze w nim udział ponad połowa jej Członków.

16. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej jest zwoływane przez
dotychczasowego Przewodniczącego.

17. Komisja Rewizyjna przyjmuje Regulamin Komisji Rewizyjnej, który określa zasady i sposób jej
działania.

§ 33
[Krajowy Sąd Koleżeński]

1. Krajowy Sąd Koleżeński jest ogólnopolskim organem sądowniczym.
2. Krajowy Sąd Koleżeński składa się z 5 do 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród

Delegatów i Członków Zwyczajnych. Kadencja Krajowego Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.
3. Krajowy Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń Regionalnych Sądów Koleżeńskich

jako sąd drugiej instancji utrzymując w mocy lub oddalając orzeczenia Regionalnego Sądu
Koleżeńskiego.

4. Orzeczenia Krajowego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.
5. Krajowy Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów. W przypadku równowagi głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego.
6. Krajowy Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami

Krajowego Sądu Koleżeńskiego i reprezentuje go wobec innych organów.
7. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
8. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Krajowego Sądu Koleżeńskiego jest zwoływane przez

dotychczasowego Przewodniczącego.
9. Krajowy Sąd Koleżeński przyjmuje Regulamin Sądów Koleżeńskich, który określa zasady i

sposób działania Regionalnych Sądów Koleżeńskich i Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

§ 34
[Zakaz łączenia funkcji w organach ogólnopolskich]

1. Członkowie organów ogólnopolskich Stowarzyszenia, o których mowa w § 27 Statutu nie mogą
łączyć następujących funkcji:

1) w Zarządzie Stowarzyszenia i Zarządzie Regionu;



2) w Zarządzie Stowarzyszenia i Regionalnym lub Krajowym Sądzie Koleżeńskim;
3) w Zarządzie Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
4) w Zarządzie Stowarzyszenia i Radzie Ogólnopolskiej.

ROZDZIAŁ VII
Spory w Stowarzyszeniu

§ 35
[Spory]

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 i wyznaczenie mediatora.
3. W przypadku sporu Członków z różnych Regionów lub sporów pomiędzy Członkami organów

Stowarzyszenia, każdy z uczestników może wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia o
przeprowadzenie mediacji i wyznaczenie mediatora.

4. Przeprowadzenie mediacji wymaga zgody stron. Brak zgody jednej ze stron uniemożliwia
przeprowadzenie mediacji.W przypadku wyznaczenia mediatora strony muszą wyrazić zgodę na
prowadzenie postępowania przez danego mediatora. Mediacja trwa nie dłużej niż 30 dni, po tym
okresie w sytuacji braku rozstrzygnięcia sporu, strona jest uprawniona do zainicjowania
postępowania przed Regionalnym Sądem Koleżeńskim.

5. Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia mediacji w Stowarzyszeniu określa Instrukcja
Mediacji, przyjmowana przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
Postępowania przed Sądami Koleżeńskimi

§ 36
[Członkowie Sądu Koleżeńskiego]

1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego w wykonywaniu swych czynności są niezawiśli.
2. Przy rozpatrywaniu spraw i wydawaniu orzeczeń Sąd Koleżeński kieruje się faktami, całym

zgromadzonym materiałem dowodowym oraz zasadami logicznego wnioskowania i
doświadczenia życiowego.

§ 37
[Rozpoczęcie i zakończenie postępowania}

1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim rozpoczyna się na wniosek Członka lub organu
Stowarzyszenia po wpłynięciu wniosku na adres poczty elektronicznej Sądu Koleżeńskiego. Sąd
Koleżeński jest zobowiązany do rozpoczęcia postępowania w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia
wniosku.

2. Wniosek o wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim powinien zawierać w
szczególności datę złożenia wniosku, imię i nazwisko oraz dane teleadresowe wnioskodawcy,
imię i nazwisko osoby, której wniosek dotyczy (obwinionego), zwięzły opis sprawy wraz ze
wskazaniem, jakie przepisy aktów, o których mowa w § 2 ust. 1 naruszono, informację, o co
wnosi wnioskodawca.

3. W przypadku braku we wniosku danych, o których mowa w ust. 1 Sąd Koleżeński zwraca się z
wnioskiem o ich uzupełnienie w terminie do 7 dni.

4. Wnioski nie zawierające wymaganych informacji oraz nie uzupełnione w wyznaczonym
terminie pozostają bez rozpoznania.

5. Sąd Koleżeński umożliwia stronom postępowania aktywny udział w prowadzonym
postępowaniu m.in. poprzez umożliwienie składania oświadczeń, wniosków i dowodów.

6. Całość zgromadzonego materiału w danej sprawie udostępnia się stronom postępowania na ich
wniosek.

7. Rozpatrywanie spraw przez Sąd Koleżeński kończy się wydaniem orzeczenia.



8. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie w danej sprawie w terminie 30 dni od daty zgromadzenia
niezbędnego materiału dowodowego.

§ 38
[Współpraca z Sądami Koleżeńskimi]

1. W toku rozpatrywania spraw Sąd Koleżeński może w szczególności:
1) zwracać się do Członków Stowarzyszenia o udzielenie wyjaśnień na piśmie lub, jeśli to

konieczne dla wyjaśnienia sprawy, osobiście na rozprawie;
2) zwracać się do organów Stowarzyszenia o przedstawienie opinii na piśmie lub, jeśli to

konieczne dla wyjaśnienia sprawy, przekazania niezbędnych dokumentów.
2. Członkowie i organy Stowarzyszenia są zobowiązani lojalnie współpracować z Sądem

Koleżeńskim i realizować jego prośby i polecenia bez zbędnej zwłoki.
3. Każdy Członek Stowarzyszenia obowiązany jest stawić się na wezwanie Sądu Koleżeńskiego i

udzielić odpowiednich wyjaśnień na rozprawie.

§ 39
[Obowiązek informacyjny]

1. O wpłynięciu wniosku do Sądu Koleżeńskiego Przewodniczący Sądu niezwłocznie informuje
strony postępowania, Zarząd Koła Powiatowego i Zarząd Regionu, do którego należy obwiniony,
Zarząd Stowarzyszenia oraz koordynatora ds. sądu koleżeńskiego.

2. Sąd Koleżeński informuje Komisję Rewizyjną o planowanych posiedzeniach i wydanych
orzeczeniach.

§ 40
[Sposób rozpatrywania spraw]

1. Sprawy, które trafiają do sądu są rozpatrywane niezwłocznie, bezstronnie i z należytą
starannością.

2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne.
3. Członkowie Sądu rozpatrują sprawy w składzie trzyosobowym.
4. Ze składu orzekającego wyłączeni są:

1) członkowie rodziny lub krewni oraz osoby pozostające w związkach partnerskich z
osobami, których dotyczy postępowanie;

2) osoby, które były lub mogą być przesłuchiwane jako świadkowie;
3) osoby, które wniosły daną sprawę.

5. Członek Sądu Koleżeńskiego może żądać wyłączenia go ze składu orzekającego w danej sprawie
z ważnej przyczyny.

6. O wyłączenie ze sprawy członka zespołu orzekającego może wnieść również każda ze stron.
7. O wyłączeniu decyduje Przewodniczący Sądu lub jeżeli wyłączenie dotyczy Przewodniczącego

wszyscy członkowie sądu.
8. W przypadku wyłączenia członka skladu orzekającego przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

powołuje do zespołu innego członka Sądu Koleżeńskiego. W przypadku, gdy wskutek wyłączeń
liczba członków Sądu zdolnych rozpoznać sprawę będzie niższa niż trzech, Krajowy Sąd
Koleżeński wyznacza do rozpoznania sprawy inny Regionalny Sąd Koleżeński.

9. Strona postępowania niezadowolona z orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przez
Regionalny
Sąd Koleżeński może wnieść odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem.

§ 41
[Właściwość Regionalnego Sądu Koleżeńskiego]

1. Sądem właściwym w pierwszej instancji do rozpatrzenia sprawy jest Regionalny Sąd Koleżeński
regionu, którego członkiem jest obwiniony..

2. Jeżeli właściwy Regionalny Sąd Koleżeński nie rozpoczął pracy w terminie 14 dni od daty
wpłynięcia wniosku, o którym mowa w § 37 ust. 1 Statutu lub nie wydał orzeczenia w terminie,
o którym mowa w § 37 ust. 3 Statutu sprawa zostaje, na wniosek strony, przekazana do innego



Regionalnego Sądu Koleżeńskiego wskazanego przez Krajowy Sąd Koleżeński.

§ 42
[Zakres rozpatrywanych spraw]

Sąd Koleżeński orzeka w sprawach:
1) naruszenia postanowień Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia;
2) naruszenia uchwał organów Stowarzyszenia;
3) naruszenia zasad kodeksu etycznego Stowarzyszenia;
4) działania na szkodę Stowarzyszenia,

przez Członków Stowarzyszenia.

§ 43
[Zawieszenie na czas postępowania]

Sąd Koleżeński może zawiesić prawa członkowskie osoby obwinionej na czas trwania toczącego się
postępowania.

§ 44
[Kary]

W sytuacji stwierdzenia  naruszenia lub działania, o których mowa w § 42 Sąd Koleżeński ma prawo:
1) udzielić Członkowi upomnienia;
2) udzielić Członkowi nagany;
3) okresowo zawiesić prawa członkowskie na okres nieprzekraczający 1 roku;
4) wykluczyć Członka ze Stowarzyszenia.

§ 45
[Jawność postępowania]

Orzeczenia i prace Sądu Koleżeńskiego są jawne. Tajemnicą postępowania objęty jest jedynie
przebieg narad składu sędziowskiego.

§ 46
[Koordynator ds. Sądów Koleżeńskich]

1. Koordynator ds. Sądów Koleżeńskich zapewnia wsparcie administracyjne i biurowe Sądów
Koleżeńskich oraz dla procesu mediacji w Stowarzyszeniu.

2. Koordynator ds. Sądów Koleżeńskich jest powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 47
1. Zarząd Stowarzyszenia zapewnia doręczenie wszystkim członkom Stowarzyszenia Statutu i

Regulaminów Stowarzyszenia, kodeksu etycznego Stowarzyszenia oraz uchwał organów
ogólnopolskich Stowarzyszenia, które kształtują ich prawa i obowiązki.

2. Zarządy Regionów i Zarządy Powiatów zapewniają doręczenie wszystkim członkom działającym
w ramach swoich struktur powiatowych i regionalnych uchwały organów powiatowych lub
regionalnych, które kształtują ich prawa i obowiązki.

3. Obowiązki Zarządów, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być realizowane poprzez zamieszczenie
odpowiednich aktów na odpowiednich platformach internetowych dostępnych dla wszystkich
członków, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.

4. Brak doręczenia członkowi Stowarzyszenia aktów, o których mowa w ust. 1 i 2 skutkuje
zwolnieniem ich z odpowiedzialności przed Sądem Koleżeńskim za ich naruszenie, o której
mowa w § 42.”

ROZDZIAŁ IX
Majątek Stowarzyszenia

§ 48
[Majątek]

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. Zarząd Stowarzyszenia zasięga opinii Komisji Rewizyjnej w przypadku
darowizny, spadku lub zapisu o wartości przekraczającej dwukrotność przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

ROZDZIAŁ IX
Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 49
[Rozwiązanie i likwidacja]

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 podjętej zgodnie z § 29
ust. 3 pkt 11 Statutu, która równocześnie wyznacza likwidatora.

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


