STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH
I EDUKACYJNYCH
IM. KAROLA ADAMIECKIEGO

STATUT

OSTROŁĘKA 2013

PREAMBUŁA
Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych zostało powołane
z inicjatywy osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych
zarejestrowanym w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 13 maja 1992 roku.
Założyciele organizacji mieli na uwadze nadanie Stowarzyszeniu Inicjatyw
Gospodarczych i Edukacyjnych nowych, dodatkowych uprawnień ze szczególnym
uwzględnieniem prawa do prowadzenia różnych placówek oświatowych w tym
szkół średnich i wyższych.
Założyciele Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych mają
na

celu

kontynuowanie

rozpoczętych

przez

Stowarzyszenie

Inicjatyw

Gospodarczych działań, korzystając z jego wiedzy dorobku i doświadczeń.
Założyciele Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych
uważają jego powołanie za niezbędny warunek do kontynuacji dorobku
dotychczasowych działań edukacyjnych osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Inicjatyw Gospodarczych.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
"Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego", zwane
w dalszej części Statutu "Stowarzyszeniem" ma charakter organizacji społecznej posiadającej osobowość
prawną. Osobowość prawną posiadają też oddziały zrzeszające co najmniej 20 członków zwyczajnych.
§2
1. Obszar działalności Stowarzyszenia stanowi terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Działalność za granicą powinna być prowadzona zgodnie z przepisami miejscowego prawa.
3. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Ostrołęka.
§3
1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały, przystępować do już istniejących stowarzyszeń (jako
członek wspierający), związków i organizacji w kraju i za granicą, korzystać z innych form pracy
z innymi organizacjami społeczno-politycznymi, urzędami administracji państwowej, placówkami
naukowo-badawczymi, podmiotami gospodarczymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi,
polskimi i obcymi.
2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest wszelka działalność społeczna wyższej użyteczności,
a zwłaszcza z zakresu edukacji, opieki, pomocy społecznej, kultury, sportu i rekreacji.
3. O strukturze Stowarzyszenia działającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej decyduje Zarząd
Główny Stowarzyszenia, dostosowując ją do praw i zwyczajów miejscowych.
4. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw
może zatrudnić pracowników, w tym także członków Stowarzyszenia, na podstawie umowy o pracę
i zawierając umowy cywilne.
§4
1. Stowarzyszenie używa pieczęci oraz stempli o treści i kształcie ustalonym przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy.
3. Stowarzyszenie wypowiada się w sprawach publicznych.
4. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych
w ich Statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których
Rzeczpospolita Polska jest stroną.
Rozdział II
CELE I ŚRODKI REALIZACJI
§5
Stowarzyszenie ma na celu:
1. Świadczenie pomocy swoim członkom oraz osobom wspierającym działalność Stowarzyszenia.
2. Roztaczanie opieki nad dziećmi i młodzieżą, a w tym m.in. nad absolwentami szkół różnych typów
i szczebli oraz bezrobotnymi i ich rodzinami.
3. Reprezentowanie i obronę interesów swoich członków, ich rodzin oraz sympatyków.
4. Odbudowę warstwy średniej zapewniającej nie tylko nowe miejsca pracy, ale stabilizację i spokój
społeczny.
5. Współpracę z organizacjami, instytucjami i władzami różnych szczebli realizującymi podobne cele.
6. Wyrabianie poczucia solidarności społecznej i dumy narodowej oraz rozumienia reform społecznopolitycznych i skuteczności działania.
7. Wpływanie na podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
8. Promocję działań dotyczących szeroko pojętej kultury, sportu i rekreacji.
9. Organizację różnych form opieki społecznej w celu wyrównywania szans ludziom z różnych środowisk
i zapewnienia im właściwych (godnych) warunków życia, pracy czy odpoczynku.

§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Propagowanie, inicjowanie i wyzwalanie aktywności społeczno-gospodarczej.
2. Organizowanie szkolnictwa niepaństwowego – zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, innych placówek oświatowych oraz szkół wyższych, a także
studiów podyplomowych i kursów.
3. Prowadzenie własnych i wspieranie finansowe inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych.
4. Tworzenie nowych miejsc pracy, korzystając ze środków finansowych, maszyn i urządzeń,
nieruchomości pochodzących m.in. od sponsorów krajowych i zagranicznych oraz urzędów
administracji państwowej i samorządowej.
5. Udzielanie znajdującym się w trudnych warunkach członkom Stowarzyszenia pomocy finansowej
i prawnej.
6. Prowadzenie działalności charytatywnej i wydawniczej oraz związanej z szeroko pojętą kulturą ze
szczególnym uwzględnieniem kultury narodowej i regionalnej.
7. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
8. Wywieranie wpływu na osoby sprawujące funkcje publiczne, w zakresie dopuszczalnym przez
obowiązujące prawo.
9. Zakładanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych
i innych o podobnym charakterze i celach, takich jak: domy dziecka o różnych typach i zakresach
działalności, świetlice socjoterapeutyczne, poradnie, świetlice dziennego pobytu, ośrodki
rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, itp.
10. Wspieranie wychowania w rodzinie poprzez współuczestnictwo w organizacji i funkcjonowaniu rodzin
zastępczych, pedagogizację rodziców, itp.
11. Prowadzenie szeroko pojętej pomocy społecznej ludziom potrzebującym różnych form wsparcia m.in.
poprzez organizację domów pomocy społecznej, domów spokojnej starości, itp.
12. Uczestnictwo w doskonaleniu nauczycieli i innych grup zawodowych poprzez tworzenie i prowadzenie
placówek oświatowych z tym związanych oraz różnych form podnoszenia kwalifikacji.
13. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w prowadzonych przez Stowarzyszenie szkołach
i placówkach.
14. Organizację czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez różne formy wypoczynku i rekreacji.
Rozdział III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7
Akt przystąpienia do Stowarzyszenia oraz wystąpienia z niego są oświadczeniami woli, wszelkie zaś
stosunki między Stowarzyszeniem a jego członkami są stosunkami cywilnymi.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§8
Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Polski lub cudzoziemiec, który uznaje zasady
społeczne Stowarzyszenia i zobowiązuje się do przestrzegania jego Statutu. O przyjęciu ponadto decyduje
złożona przez kandydata deklaracja poręczona przez jednego członka zwyczajnego.
§9
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz
Stowarzyszenia opłacanie składki wielokrotnie wyższej od wpłacanej przez członków zwyczajnych bądź
udzielenie pomocy materialnej lub innej.
§ 10
Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walny Zjazd Delegatów osobom zasłużonym
dla Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członków zwyczajnych przyjmują Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów; zwyczajnych wg zasady
zawartej w § 8.
2. Zarząd Główny przyjmuje do Stowarzyszenia członków wspierających na podstawie rekomendacji
2 członków zwyczajnych.
3. Do Stowarzyszenia nie mogą należeć osoby fizyczne pozbawione praw publicznych.
4. Od uchwały Zarządu Oddziału odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania
się do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, którego decyzja jest ostateczna. W przypadku odmowy
przyjęcia do Stowarzyszenia przez Zarząd Główny odwołanie nie przysługuje.

a)
b)
c)
d)

§ 12
Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:
dbać o rozwój Stowarzyszenia i osiąganie jego celów,
przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
brać udział w pracach Stowarzyszenia,
płacić regularnie składki członkowskie.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos
stanowiący na walnych zebraniach, mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski
dotyczące jego działalności.
§ 14
Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia ani też głosu stanowiącego na jego walnych zebraniach. Mają jednak prawo do
uczestniczenia z głosem doradczym w walnych zebraniach Stowarzyszenia, jak również do brania udziału
w pracach Stowarzyszenia.

1.
2.

3.

4.

§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu lub
Zarządowi Oddziału.
Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego.
W przypadku wykluczenia uchwałą Zarządu Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego,
którego uchwała w sprawie wykluczenia członka jest zawsze ostateczna.
Skreślenie przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z listy członków na skutek zalegania
z opłatą składek przez okres ponad 12 miesięcy bez uzyskania zwolnienia i odroczenia tychże po
pisemnym upomnieniu, lub na skutek otrzymania informacji o prawomocnym pozbawieniu praw
publicznych.
Zgonu członka Stowarzyszenia.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
Walny Zjazd Delegatów.
Zarząd Główny.
Walne Zebrania Oddziałów, Zarządy Oddziałów posiadających osobowość prawną.
Główna Komisja Rewizyjna.
wykreślono
Komisje Rewizyjne Oddziałów posiadających osobowość prawną.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata i kończy w dniu odbycia Walnego Zjazdu
Delegatów lub Walnego Zebrania Oddziału. Jeżeli Walny Zjazd Delegatów lub Walne Zebranie
Oddziału nie odbędzie się w określonym w Statucie terminie, kadencja władz wygasa po upływie
6 miesięcy od dnia, kiedy, zgodnie ze Statutem Walny Zjazd Delegatów lub Walne Zebranie Oddziału
mógł się najwcześniej odbyć. Po upływie tego terminu członkowie władz, których kadencja upłynęła
obowiązani są zawiadomić właściwy Sąd w celu ustanowienia kuratora.

3. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zjazdu
Delegatów lub Walnego Zebrania Oddziału.
4. Kadencja władz trwa cztery lata.
5. W przypadku ustąpienia członków władz, lub ustania członkostwa w trakcie kadencji, władzom
Stowarzyszenia określonym w ust. 1 pkt. b) - d) przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 17
1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zjeździe Delegatów mogą brać udział członkowie wspierający oraz członkowie honorowi
i goście zaproszeni przez Zarząd Główny.
3. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym członkowie założyciele
Stowarzyszenia, Zarządy Oddziałów oraz członkowie Oddziałów i członkowie Stowarzyszenia nie
będący członkami żadnego Oddziału ani członkami założycielami wybrani przez Zarząd Główny wg
zasady: 1 delegat na każdą rozpoczynającą się dziesiątkę członków.
4. Walny Zjazd Delegatów odbywa się raz na 4 lata. Zwoływany jest przez Zarząd Główny Powinien
odbyć się w ciągu 2 tygodni od daty kalendarzowej odpowiadającej dacie zebrania poprzedniego
Walnego Zjazdu Delegatów.
5. W miarę potrzeby może być zwołany Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów .
6. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek
Komisji Rewizyjnej bądź na pisemne żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia lub na żądanie Oddziału
Stowarzyszenia przedstawionego jako uchwała - tak by odbył się w okresie 8 tygodni od podjęcia
decyzji lub otrzymania wniosku lub żądania.
7. Gdyby Zarząd Główny nie zwołał w terminie Walnego Zjazdu Delegatów lub Nadzwyczajnego
Walnego Zjazdu Delegatów pomimo wystąpienia okoliczności określonych w ust. 6 zwołania Walnego
Zjazdu Delegatów lub Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów dokonać tego może Główna
Komisja Rewizyjna w ciągu 6 tygodni od dnia, w którym Zjazd mógłby się najpóźniej odbyć.
8. wykreślono
§ 18
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów - Zarząd Główny
zawiadamia pisemnie na 30 dni przez Zjazdem członków założycieli Stowarzyszenia i istniejące Oddziały
w celu wybrania delegatów. Listę delegatów właściwy Zarząd dostarcza przed terminem Zjazdu Zarządowi
Głównemu w celu ustalenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w Zjeździe.
§ 19
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwołuje się ze wskazaniem spraw, dla których został zwołany
i tylko te sprawy mogą być przedmiotem jego uchwał. Pisemne poinformowanie członków założycieli
i Oddziałów o terminie i miejscu Zjazdu powinno nastąpić 30 dni przed Zjazdem.
§ 20
1. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie braku powyższego quorum Zjazd może się odbyć tego samego dnia w odstępie pół godziny od
wyznaczonego pierwszego terminu Zjazdu. Termin i miejsce Zjazdu określa Zarząd Główny,
powiadamiając osoby uprawnione do wzięcia udziału w Zjeździe oraz Oddziały.
3. W drugim terminie uchwały Zjazdu zapadają bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych.
§ 21
1. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy w szczególności:
a) Udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
b) Wybór Prezesa Zarządu Głównego i innych członków Zarządu Głównego oraz członków Głównej
Komisji Rewizyjnej.
c) Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
d) Określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
e) Podjęcie uchwał o zmianie statutu.
f) Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zjazdu Delegatów.
g) Nadanie godności członków honorowych Stowarzyszenia.

h) Podjęcie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może podejmować uchwały we wszystkich sprawach
należących do Walnego Zjazdu Delegatów, za wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt. a) i b), z tym że
może dokonać wyboru członków władz wymienionych w pkt. b) w celu uzupełnienia ich składu, jeśli
nie jest możliwa kooptacja .
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może wybrać Prezesa Zarządu Głównego jeśli :
- Prezes Zarządu Głównego przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów został odwołany
- Prezes Zarządu Głównego złożył pisemną rezygnację w trakcie kadencji
- ustało członkostwo Prezesa Zarządu Głównego
4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może w trakcie kadencji odwołać Prezesa Zarządu większością
ponad 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Paragrafu 20 ust. 3
w tej sprawie nie stosuje się.
§ 22
1. Zarząd Główny składa się z 4-6 członków, w tym Prezesa (wybranego przez Zjazd), Wiceprezesa,
Sekretarza i Skarbnika.
2. Wyboru Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika i określenia obowiązków poszczególnych członków
Zarządu dokonuje Zarząd Główny po ukonstytuowaniu się.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

§ 23
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
Realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów.
Podejmowanie decyzji w podstawowych sprawach majątkowych, gospodarczych i finansowych
Stowarzyszenia, będących w dyspozycji Zarządu Głównego.
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
Sprawowanie pełnego nadzoru nad działalnością Oddziałów nie posiadających osobowości prawnej.
Rozpatrywanie spraw dotyczących bieżących zadań Stowarzyszenia.
Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów. Rozwiązanie Oddziału może nastąpić na
wniosek Zarządu Oddziału lub z inicjatywy innych członków Stowarzyszenia lub z inicjatywy Zarządu
Głównego ale jedynie w przypadkach wyraźnego zaprzestania prowadzenia działalności statutowej
przez oddział przez okres co najmniej jednego roku lub w przypadku rażących naruszeń postanowień
niniejszego statutu.
Zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
Delegatów oraz ustalanie trybu i przeprowadzenie wyboru delegatów spośród członków nie będących
członkami żadnego Oddziału Stowarzyszenia ani członkami założycielami.
Określanie wysokości składek członkowskich.
Ustalanie zasad działania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Prowadzenie rejestru wszystkich członków Stowarzyszenia oraz Oddziałów i ich władz.
Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządów Oddziałów w sprawach członkostwa
w Stowarzyszeniu.
Tworzenie instytucji umożliwiających realizację przyjętych zadań oraz administrowanie ich majątkiem.
Gromadzenie środków potrzebnych do realizacji przyjętych zadań.
Utrzymywanie łączności, nawiązywanie współpracy z organami państwowymi, instytucjami
i organizacjami społecznymi dla realizacji celów Stowarzyszenia wynikających z niniejszego statutu.

§ 24
1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Do ważności uchwał Zarządu Głównego konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członków,
zapadają one zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
§ 25
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, ewentualnie inni członkowie Głównej Komisji
Rewizyjnej, mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

4. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Stowarzyszenie. Dokonuje co najmniej raz do
roku kontroli działalności Zarządu Głównego ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej,
finansowej i gospodarczej.
5. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdania na Walnym Zjeździe Delegatów wraz
z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.
6. Główna Komisja Rewizyjna może dokonać również kontroli całokształtu działalności Oddziałów oraz
sprawuje nadzór i koordynuje działalność oddziałowych komisji rewizyjnych.
7. Organizację pracy Komisji Rewizyjnej oraz Oddziałowych komisji rewizyjnych określa uchwalony
przez nią regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
§ 26
wykreślono
ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA
§ 27
1. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zebrania Oddziału lub zebranie delegatów, jeżeli liczba członków zwyczajnych przekracza 30
osób. Delegaci wybierani są na zebraniach wyborczych , których organizacją i zwołaniem zajmuje się
zarząd Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału,
d) wykreślono
2. Do władz Oddziału stosuje się przepisy poniższe, oraz w zakresie nieunormowanym nimi, stosuje się
odpowiednio przepisy o władzach Stowarzyszenia.

1.
2.
Do
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3.

§ 28
Najwyższą władzą oddziału jest walne zebranie oddziału.
Zebranie to może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
kompetencji walnego zebrania oddziału należy:
uchwalenie kierunków działania oddziału zgodnie z postanowieniem statutu i uchwałami władz
naczelnych Stowarzyszenia,
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu oddziału,
uchwalenie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,
podjęcie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd,
wybór Zarządu Oddziału, Prezesa Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.
uchwalenie planów pracy oraz budżetu oddziału,
zatwierdzenie regulaminu pracy zarządu,
wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów i Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, zgodnie
z zasadą określoną w § 1 7 ust. 3.
Mandat delegata Oddziału trwa przez całą kadencję władz, chyba że delegat złoży rezygnację lub
ustanie jego członkostwo w Stowarzyszeniu. W takiej sytuacji nadzwyczajne walne zebranie oddziału
może dokonać wyboru delegata, podobnie jak może to uczynić w przypadku, gdy liczba członków
oddziału zwiększy się o tyle, że wybrać będzie można dodatkowych delegatów zgodnie z zasadą
określoną w § 17 ust. 3.

§ 29
1. W walnym zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający, honorowi
i zaproszeni goście. Głos stanowiący mają członkowie zwyczajni.
2. Walne zebranie jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego, zarządu oddziału, na
wniosek komisji rewizyjnej lub na pisemne żądanie 1/3 członków oddziału.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia
członków pisemnie nie później niż na 7 dni przed planowanym Zebraniem.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku i
obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane. Pisemne powiadomienie powinno nastąpić nie
później niż na 7 dni przed zaplanowanym Zebraniem.

§ 30
1. Zarząd Oddziału składa się z 3-5 członków, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd sprawuje władzę między walnymi zebraniami oddziału.
§ 31
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami stosownych władz
Stowarzyszenia oraz składanie na Walnych Zebraniach sprawozdań z działalności.
2. Reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na terenie kraju.
3. Zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału.
4. Powoływanie zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.
5. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych.
6. Współpraca z pokrewnymi Stowarzyszeniami.
7. Przynajmniej raz w roku informować członków Oddziału o bieżącej działalności Oddziału.
8. Zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków o zmianę lub uzupełnienie statutu.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz.
10. Gromadzenie środków potrzebnych do realizacji zadań Oddziału.
11. Informowanie Zarządu Głównego o składzie władz Oddziału.
12. Przekazywanie co kwartał Zarządowi Głównemu wykazów osób przyjętych do Oddziału.
13. Powoływanie, instytucji umożliwiających realizację zadań Oddziału i administrowanie ich majątkiem.
14. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników zatrudnionych w oddziałach i prowadzonych przez nie
instytucjach. W przypadku instytucji powoływanych (obecnie i wcześniej) przez Zarząd Główny,
a podlegających bezpośrednio Oddziałowi i przez niego prowadzonych czynności te wymagają pisemnej
zgody Prezesa Zarządu Głównego działającego w imieniu Zarządu Głównego – osoby do pełnienia
funkcji kierowniczych w tych placówkach będą powoływane przez Prezesa Zarządu Głównego na
wniosek Zarządu Oddziału.
§ 32
1. Zebrania zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Do
ważności uchwał zarządu konieczna jest obecność, co najmniej połowy członków, zapadają one zwykłą
większością głosów.
2. Organizację i tryb pracy zarządu oddziału określa regulamin uchwalony przez zarząd
i zatwierdzony przez walne zebranie oddziału.
§ 33
1. Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja ta jest organem kontrolnym oddziału odpowiedzialnym przed walnym zebraniem oddziału.
Dokonuje co najmniej raz do roku kontroli działalności zarządu oddziału ze szczególnym
uwzględnieniem działalności statutowej, finansowej i gospodarczej.
3. Komisja składa sprawozdanie na walnym zebraniu oddziału wraz z oceną działalności
i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium zarządowi oddziału.
4. Komisja może występować do Zarządu Głównego z wnioskiem o zawieszenie w funkcjach zarządu
oddziału lub jego członków.
5. Komisja działa zgodnie z regulaminem i wytycznymi Głównej Komisji Rewizyjnej.
§ 34
wykreślono
Rozdział VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 35
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

§ 36
Rachunkowość prowadzi się wg obowiązujących przepisów.
Rok kalendarzowy jest rokiem sprawozdawczym.
§ 37
1. Dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są dwa podpisy: prezesa lub
wiceprezesa oraz skarbnika Stowarzyszenia lub upoważnionego członka zarządu.
2. Dla ważności innych pism wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza
Stowarzyszenia lub upoważnionego członka zarządu.
3. Postanowienie ust. 1 i 2 dotyczy Zarządu Głównego i zarządów oddziałów.
Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 38
Uchwałę o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia lub Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Paragrafu 20 ust. 3 w tych sprawach nie stosuje
się.
§ 39
W razie rozwiązania Stowarzyszenia – Walny Zjazd Delegatów ustanawia Komisję Likwidacyjną
oraz postanawia o przeznaczeniu pozostałego majątku.

