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Statut 

Stowarzyszenia “Komitet Obrony Kredytobiorców” 
    

Preambuła 

Stowarzyszenie “Komitet Obrony Kredytobiorców” powołuje się w celu doprowadzenia do 

zmian w praktyce oferty podmiotów finansowych oraz poszerzenia wiedzy obywateli o 

produktach finansowych oferowanych przez podmioty finansowe w Polsce i w Europie. 

 

Naszą misją jest pomoc tym, którzy potrzebują zorganizowanego wsparcia, aby skuteczniej 

bronić swoich praw i dochodzić swoich roszczeń wobec profesjonalnych uczestników rynku 

dysponujących dużo większymi zasobami i wiedzą, niż zwykły obywatel. 

 

Misją naszą jest również stworzenie warunków dostępnego kredytowania zarówno osób 

fizycznych, jak i firm, a szczególnie pomoc w wyeliminowaniu z obrotu nieuczciwych 

produktów i usług finansowych i mieszkaniowych. 
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Statut Stowarzyszenia “Komitet Obrony Kredytobiorców”                               str. 2 

Rozdział I. - Postanowienia ogólne 

 
§1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Komitet Obrony Kredytobiorców” i jest zwane dalszych 

postanowieniach Statutu “Stowarzyszeniem”. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach 

oraz postanowień niniejszego statutu.  

 

§2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

 

§3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju 

na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

 

§4 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

2. Stowarzyszenie działa na czas nieograniczony. 

 

§5 

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych 

organizacji na zasadach pełnej autonomii.  

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne 

Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

3. Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne oraz przedstawicielstwa za granicą. 

 

§6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów 

statutowych może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura, współpracować z kancelariami 

prawnymi również na zasadach komercyjnych. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia 

oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.  Stowarzyszenie może wykonywać lub zlecać wykonanie 

opinii, operatów, opracowań, badań statystycznych, analiz, referatów w kraju i poza jego granicami. W 

tematach zgodnych z zapisami statutu również na zasadach komercyjnych. 
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      Rozdział II. - Cele i sposoby ich realizacji  

 

§7 

Celem Stowarzyszenia jest:  

1. Rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów i usług oferowanych przez podmioty rynku 

finansowego w Polsce w persektywie klienta.  

2. Propagowanie i ochrona praw konsumentów. 

3. Wypracowanie wraz z odpowiednimi instytucjami oraz urzędami nowego modelu relacji między 

klientem, a bankiem w oparciu o uznane na świecie modele i standardy. 

4. Działanie w celu pomocy konsumentom skarżącym się na instytucje rynku finansowego i 

kapitałowego oraz inne korporacje, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa 

finansowe i inne, w szczególności wykorzystujące w swojej ofercie umowy ograniczające 

wolność kontraktową. 

5. Wspieranie konsumentów w dochodzeniu ich praw poprzez ich reprezentację w sporach 

sądowych z bankami, innymi podmiotami rynku finansowego i kapitałowego oraz innymi 

korporacjami, w tym firmami ubezpieczeniowymi, towarzystwami finansowymi i innymi, w 

tym m.in. poprzez wytaczanie powództw w imieniu i na rzecz konsumentów, przystępowanie do 

toczących się postępowań, reprezentacja konsumentów, w sprawach, w których zostali oni 

pozwani.  

6. Udzielanie pomocy konsumentom pozostających w relacjach z przedsiębiorcą, tj bankami lub 

innimi instytucjami rynku finansowego i kapitałowego oraz innymi korporacjami, w tym 

firmami ubezpieczeniowymi, towarzystwami finansowymi i innymi, poprzez występowanie do 

władzy ustawodawczej i wykonawczej, Prezydenta Przeczypospolitej Polsiej, Prokuratora 

Generalnego, Najwyższej Izby Kontroli, Rezcznika Praw Obywatelfkich, Rzecznika 

Finansowego, Komisji Nadzoru Finasowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a 

także innych instytucji publicznych oraz właściwych instytucji Unii Europejskiej, a także 

reprezntowanie interesów konsumentów przed wskazanymi organami władzy i  instytucjami. 

7. Podnoszenie świadomości społecznej, pobudzanie, rozwój i organizowanie współpracy 

pomiędzy środowiskami lokalnymi i praktykami społecznymi na rzecz umacniania w Polsce 

społeczeństwa obywatelskiego, budowy kapitału społecznego oraz rozwoju i modernizacji kraju 

poprzez promocję i inicjowanie zmian przepisów krajowych i europejskich w celu 

wyeliminowania przepisów naruszających prawa konsumentów, bądź przepisów dających 

przywileje przedsiębiorcom, w szczególności z zsektora usług finansowych, a także przepisów 

które moga zagrażać konstytucyjnej zasadzie równości.  
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8. Inne działania pro-konsumenckie: szkolenia, seminaria, petycje, wnioski do odpowiednich 

organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o zmianę w przepisach na korzyść 

konsumentów, konsultacje projektów tych organów, badanie oczekiwań konsumentów, 

konsultacje społeczne w zakresie kwestii dotyczących praw konsumentów, badanie praktyk 

rynkowych uczestników rynku kształtujących sytuację konsumentów, zbieranie i przetwarzanie 

informacji o tych praktykach, opracowywanie i publikacja raportów, opinii i  wytycznych dla 

uczestników rynku i opinie dla ustawodawcy.  

9. Wspieranie aktywności obywateli w ramach społeczeństwa obywatelskiego w zakresie 

obowiązujących przepisów oraz wspieranie tworzenia nowych, pro-konsumenckich przepisów. 

 

§8 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe prowadząc nieodpłatną działalność poprzez:  

a. udział w konsultacjach społecznych proponowanych aktów prawnych;  

b. realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów;  

c. występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych; 

d. gromadzenie i tworzenie zasobów informacji z zakresu tematyki społecznej oraz ich 

promowanie;  

e. inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze 

systemowym w dziedzinie problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego;  

f. inicjowanie i realizację kampanii społecznych;  

g. przygotowywanie i wydawanie publikacji, opracowań, analiz i sondaży;  

h. prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym prowadzenie: 

spotkań, pogadanek, szkoleń, warsztatów doradztwa, seminariów, konferencji, debat, 

targów;  

i. działalność medialną, tj. organizowanie portali internetowych, realizowanie audycji  

radiowych, telewizyjnych lub internetowych, udzielanie wywiadów, redagowanie                 

artykułów do mediów; 

j. podejmowanie wspólnych działań z innymi – krajowymi i zagranicznymi – 

organizacjami, instytucjami, placówkami naukowymi, w zakresie problematyki 

społecznej, zwłaszcza wyznaczonej celami Stowarzyszenia;  

k. monitorowanie działań władz samorządowych i innych instytucji; 

l. organizowanie zgromadzeń, pikiet, manifestacji, happeningów, protestów w tym 

konsumenckich, o zakresie zarówno krajowym jak i zagranicznym oraz działań o 

charakterze    społecznym i artystycznym, również o zasięgu międzynarodowym; 
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m. organizację akcji wspierających dochodzenie praw poszkodowanych przez instytucje, 

korporacje i podmioty rynku finansowego w Polsce.  

n. wytaczanie powództw na rzecz i w imieniu konsumentów lub innych osób fizycznych, 

składanie skarg, przyłączanie się do toczących się postępowań, wstępowanie na prawach 

strony do toczących się postępowań, reprezentowanie konsumentów w sprawach 

przeciwko konsumentom lub innym osobom fizycznym, reprezentowanie lub 

współreprezentowanie konsumentów na rzecz lub w obronie prawkonsumenta, praw 

obywatela, praw człowieka oraz prawa naturalnego w mediacjach i  sporach sądowych 

we wszystkich instancjach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, przed 

Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym,  jak również  przed 

organami i instytucjami  administracji publicznej, oraz innymi podmiotami w kraju i 

zagranicą, w tym w szczególności przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

o. reprezentowanie lub współreprezentowanie konsumentów porzez występowanie do 

władzy ustawodawczej i wykonawczej, Prezydenta Przeczypospolitej Polsiej, Prokuratora 

Generalnego, Najwyższej Izby Kontroli, Rezcznika Praw Obywatelfkich, Rzecznika 

Finansowego, Komisji Nadzoru Finasowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów, a także innych instytucji publicznych, 

p. komerycjne współprace z kancelariami prawnymi. 

q. przedstawianie w postępowaniach sądowych, opinii wyrażonych w formie uchwały. 

r. współpracę z samoradami, mediami I organizacjami pozzarządowymi. 

s. współpracę międzyregionalną I międzynarodową.   

2. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może współdziałać z innymi podmiotami polskimi 

i    zagranicznymi, również na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować 

starania o dofinansowanie lub pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych 

instytucji, organizacji czy sponsorów. 

 

§9 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 

Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  

 

Rozdział III. - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 

§10 
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1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

2. Stowarzyszenie posiada członków:  

a. zwyczajnych, - „Z” 

b. wspierających, - „W” 

c. honorowych. - „H” 

 

§11 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem 

polskim lub cudzoziemcem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona 

praw publicznych, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, posiadająca 

aktualną składkę na rok bieżący (do końca miesiąca stycznia). Zarząd może podjąć Uchwałę, na 

podstawie której deklaracje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uchwała 

taka określi warunki, jakie muszą zostać spełnione dla skuteczności deklaracji składanych w formie 

elektronicznej przez wysłanie wiadomosći e-mail na oficjalny adres e-mailowy Stowarzyszenia. 

Ustala się adres jako podany w komunikacie Zarządu po jego ustanowieniu.  

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Uchwałą podjętą niezwłocznie. O czym przyjęty     

członek zostaje poinformowany drogą e – mail-ową, na podany w deklaracji adres e- mail.  

3. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia jako członka zwyczajnego Zarząd informuje 

pisemnie w terminie 30 dni o motywach decyzji oraz sposobie zwrotu uiszczonej skłądki 

członkowskiej, wskazując jednocześnie, że ogranem właściwym do rozpatrzenia odwołania, które 

winno być złożone w terminie 14 dni, jest Walne Zebranie Członków.  Uchwała Walnego Zebrania 

Członków po rozpoznaniu odwołania jest ostateczna.  

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana 

działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w 

realizacji celów Stowarzyszenia.  

5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji z uzasadnieniem powodu braku 

składki członkowskiej, na podstawie Uchwały Zarządu podjętej, nie później niż w ciągu  dwóch 

miesięcy od daty złożenia deklaracji.  

6. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia jako członka wspierającego Zarząd informuje 

pisemnie w terminie 30 dni o motywach decyzji oraz sposobie zwrotu uiszczonej skłądki 

członkowskiej, wskazując jednocześnie, że ogranem właściwym do rozpatrzenia odwołania, które 

winno być złożone w terminie 14 dni, jest Walne Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania 

Członków po rozpoznaniu odwołania jest ostateczna. 
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7. Członkowi wspierającemu nie przysługują wsparcia w postaci nakładów finansowych związanych  z 

jego członkostwem, nie przysługuje mu również wsparcie związane z nakładem pracy członków 

zwyczajnych, jak i współreprezentacja przed instytucjami państwowymi, czy sądem powszechnym 

na  wszystkich etapach postępowania, również już rozpoczętych. 

8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w  

działalność i rozwój Stowarzyszenia.  

9. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu Uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia podjętej z inicjatywy własnej, albo na wniosek co 

najmniej 6 członków Stowarzyszenia.  

10. Treść i wzór formularza deklaracji członkowskiej oraz warunki obowiązujące przy jej składaniu, jak 

i formę określa Zarząd Stowarzyszenia w drodze Uchwały, wraz z wysokością składki rocznej 

wyrażonej w PLN i na cały rok bieżący, niezależnie od miesiąca jej wpłaty. 

 

§12 

    Członkowie zwyczajni mają prawo do:  

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,  

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,  

c. udziału we wszystkich działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie,  

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, bezpośrednio do władz 

Stowarzyszenia.  

 

§13 

    Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,  

b. przestrzegania Statutu i Uchwał władz Stowarzyszenia,  

c. regularnego opłacania składek członkowskich, do końca stycznia każdego rozpoczynającego 

się roku bieżącego, w wysokości ustalonej Uchwałą przez władze Stowarzyszenia. 

 

§14 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą    

jednak brać udział z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym        

posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz 

przestrzegania Statutu i Uchwał władz Stowarzyszenia.  

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  
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4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz Uchwał władz Stowarzyszenia.  

 

§15 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na ręce 
Zarządu, 
b. wykluczenia Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia: 
  - z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskic - pomimo  
wezwania do uiszczenia opłaty, drogą e-mail-ową lub listowną, 
- z powodu rażącego naruszenia zasad Statutowych,  
- nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz, działania na szkodę Stowarzyszenia, 
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,  
- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
- śmierci członka, utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.  

2. Od Uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 1 lit. b w sprawie pozbawienia członkostwa w 

Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od 

daty doręczenia stosownej Uchwały. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Zarządu 

Stowarzyszenia, natomiast będzie rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Do czasu rozpoznania odwołania przez Walne 

Zebranie Członków, Członek którego dotyczy uchwała pozbawiająca członkostwa jest 

zawieszony w prawach członka, do czasu rozstrzygnięcia złożonego, przez Walne Zebranie 

Członków. 

3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkowstwo wymaga wyczerpania 

procedury okreśłonej niniejszym Statutem przy nabywaniu członkostwa.  

 

Rozdział IX. – Struktura organizacyjna Stowarzyszenia 

 

§16 

1. Stowarzyszenie poprzez Zarząd może w drodze Uchwały powołać wedle potrzeb terenowe jednostki 

organizacyjne, zwane regionami, 

2. Ustala się następujące nazwy, siedziby oraz zasięg terytorialny poszczególnych regionów: 

a. Region dolnośląski – obejmujący zakresem województwo dolnośląskie z siedzibą we 

Wrocławiu 

b. Region kujawsko-pomorski – obejmujący zakresem województwo kujawsko-pomorskie z 

siedzibą w Budgoszczy 

c. Region lubelski – obejmujący zakresem województwo lubelskie z siedzibą w Lublinie 

d. Region lubuski – obejmujący zakresem województwo lubuskie z siedzibą w Zielonej Górze 

e. Region łódzki – obejmujący zakresem województwo łódzkie z siedzibą w Łodzi 
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f. Region małopolski – obejmujący zakresem województwo małopolskie z siedzibą w 

Krakowie 

g. Region mazowiecki – obejmujący zakresem województwo mazowieckie z siedzibą w 

Warszawie 

h. Region opolski – obejmujący zakresem województwo opolskie z siedzibą w Opolu 

i. Region podkarpacki – obejmujący zakresem województwo podkarpackie z siedzibą w 

Rezszowie 

j. Region podlaski – obejmujący zakresem województwo podlaskie z siedzibą w Białymstoku 

k. Region pomorski – obejmujący zakresem województwo pomorskie z siedzibą w Gdańsku 

l. Region śląski – obejmujący zakresem województwo śląskie z siedzibą w Katowicach 

m. Region świętokrzyski – obejmujący zakresem województwo świętokrzyskie z siedzibą w 

Kielcach  

n. Region warmińsko-mazurski – obejmujący zakresem województwo warmińsko-mazurskie z 

siedzibą w Olsztynie 

o. Region wielkoposlki – obejmujący zakresem województwo wielkopolskie z siedzibą w 

Poznaniu 

p. Region zachodniopomorski – obejmujący zakresem województwo zachodniopomorskie z 

siedzibą w Szczecinie 

3. Warunkiem utworzenia Regionu jest wniosek złożony do Zarządu Głównego Stowarzyszenia przez 

co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia zamieszkałych na terenie województw 

objętych określonym zasięgiem działania wnioskowanego Regionu. 

4. Regiony są tworzone i rozwiązywane na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

5. Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia o utworzeniu regionu podjęta pownna zostać w 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.  

6. Wszystkie utworzone terenowe jednostki organizacyjne zwane regionami mmogą uzyskiwać 

osobowość prawną.  

7. Terenowa jednostka organizacyjna zwana regionem prowadzi działalność na podstawie statutu 

Stowarzyszenia.  

 

Rozdział V.  Władze Stowarzyszenia 

 
§17 

1. Władzami Głównego Stowarzyszenia są:  

a. Walne Zebranie Członków,  

b. Zarząd,  
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c. Komisja Rewizyjna.  

2. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie 

reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale lub pełnomocnik powołany 

uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

3. Pierwszy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej jest powoływany przez członków założycieli 

Stowarzyszenia.  

 

§18. 

1. Władzami Regionów Stowarzyszenia, w przypadku ich utworzenia są: 

a) Walne Zebranie Członków Regionu  

b) Zarząd Regionu  

c) Komisja Rewizyjna Regionu. 

2. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu Regionu oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Regionu wskazany w jej uchwale lub 

pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Regionu.  

 

§19 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do      

głosowania. W przypadku braku kworum, zwołuje się II Walne Zebranie Członków, w terminie nie 

krótszym niż 0,5 godz.od zakończenia I Walnego Zebrania Członków, nie później jednak niż w 

ciągu miesiąca od zwołania I Walnego Zebrania członków. W II terminie, Uchwały Walnego 

Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez 

względu na liczbę obecnych członków. 

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,    

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie     

organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu 

organu.  

 

§20 

1. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat jednak nie dłużej niż dwie 

kolejne kadencje.  

2. Jeżeli kadencja Władz Stowarzyszenia upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, 
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podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz Stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej 

niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

§21 

1. W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w 

ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) zostanie zagwarantowana możliwość wzięcia udziału i  głosowania poza 

posiedzeniami władz Stowarzyszenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

2. Informacje na temat udziału w posiedzeniu władz Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej są wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny 

opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 

3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy 

Stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;  

b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy 

Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad; 

c. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. 

 

Rozdział VI. Walne Zebranie Członków 

 
§22 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.  

2. Walnym Zebraniem Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca 

członkiem Zarządu. 

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

4. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć 

lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i 

proponowany porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Dopuszcza 

się zgłoszenie pisemnego pełnomocnictwa. Uchwała jest ważna w przypadku przegłosowania 

zwykłą większością głosów obecnych i pełnomocnictw, za jej przyjęciem. W przypadku równej 

ilości głosów decydujący głos należy do Prezesa. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum 

zwołuje się zebranie w drugim terminie nie krótszym niż 0,5 godz. od zakończenia I Walnego 

Zebrania Członków, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania I Walnego Zebrania 

Członków. W II terminie uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.  

Z komentarzem [MOU1]: Jest to nowość wprowadzona 
do ustwy. Nie ma obowiązku korzystania z tej formy 
posiedzeń. Jeśłi nie chce Pan takiej formy, możemy 
wprowadzić taki zapis do statutu 
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5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez dotychczasowe władze regulaminu    

obrad.  

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:  

a. z własnej inicjatywy  

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej  

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia  

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty     

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

 

§23 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:  

1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.  

2. Uchwalanie zmian Statutu.  

3. Wybór i odwoływanie Prezesa, Skarbnika, Sekretarza, Członków Zarządu, Przewodniczącego i          

Członków Komisji Rewizyjnej.  

4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.  

5. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.  

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.  

7. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu.  

8. Podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.  

9. Podejmowanie Uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.  

10. Weryfikacja i ewentualna zmiana wysokości składek członkowskich.  

11. Ustalanie zasad wyngaradzania Członków Zarządu i Zarządu Regionów. 

12. Podejmowanie Uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz         

Stowarzyszenia.  

13. Powzięcie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd czy Komisję 

Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia.  

 

Rozdział VII. – Zarząd 

 
§24 

1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z Uchwałami 

Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.  
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3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.     

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub większość Członków Zarządu.  

4. Uchwały Zarządu są podejmowane jawnie, przy obecności co najmniej połowy jego członków,             

zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu.  

5. Na posiedzenie Zarządu, za zgodą Prezesa lub większości Członków Zarządu, mogą być                  

zapraszane osoby postronne w celu doradczym, opiniotwórczym lub reprezentacji regionów. 

6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją. Organem kompetentnym do ustalenia warunków wynagradzania Członków 

Zarządu, w szczególności podstawy i kwoty wynagrodzenia oraz zasad jego wypłaty jest Walne 

Zebranie Członków, które podejmuje decyzje w tym przedmiocie w formie uchwały.  

 

§25 

Do kompetencji Zarządu należy:  

1. Organizowanie i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.  

2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.  

3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.  

4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.  

5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.  

6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.  

7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.  

8. Powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych.  

9. Wspieranie działalności terenowych jednostek organizacyjnych.  

10. Koordynowanie działalności Zarządów Regionów. 

11. Uchylanie uchwał Zarządów Regionów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, 

postanowieniami statutu oraz uchwałami głownych władz Stowarzyszenia. 

12. Uchwalanie regulaminów Zarządów Regionów.  

13. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych 

organizacji. 

 

Rozdział VIII. - Komisja Rewizyjna 

 
§26 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu 

Stowarzyszenia.  
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2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, które wybierają spośród siebie                  

Przewodniczącego. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w     

roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.  

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane jawnie, przy obecności co najmniej połowy jej 

członków, zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos 

Przewodniczącego Komisji.  

 

§27 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.  

2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.  

3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności  

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.  

4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.  

5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w razie jego     

bezczynności.  

6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.  

 
Rozdział IX. – Władze Regionów Stowarzyszenia 

 
§28 

1. Najwyższą władzą Regionu Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Regionu 

Stowarzyszenia.  

2. Walne Zebranie Członków Regionu działa na podstawie statutu, regulaminu, a także uchwał władz 

Głownego Stowarzyszenia. 

3. Walnym Zebraniem Członków Regionu kieruje Prezes Zarządu Regionu lub wskazana przez niego 

osoba będąca członkiem Zarządu Regionu. 

4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

5. Zwyczajne Walne Zebrania Członków Regionu zwołuje Zarząd Regionu raz w roku, jako 

sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego 

terminie, miejscu i proponowany porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 

Zebrania. Dopuszcza się zgłoszenie pisemnego pełnomocnictwa. Uchwała jest ważna w przypadku 

przegłosowania zwykłą większością głosów obecnych i pełnomocnictw, za jej przyjęciem. W 

przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy do Prezesa Regionu. Jeśli na zebraniu nie 
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ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie krótszym niż 0,5 godz. od 

zakończenia I Walnego Zebrania Członków Regionu, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od 

dnia zwołania I Walnego Zebrania Członków Regionu. W II terminie uchwały Walnego Zebrania 

Członków Regionu są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez 

względu na liczbę obecnych członków.  

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:  

a. z własnej inicjatywy  

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej Regionu lub Komisji Rewizyjnej Głównego 

Stowarzyszenia  

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia  

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty     

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

 

§29 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Regionu należy:  

1. Wybór i odwoływanie Prezesa Regionu, Skarbnika Regionu, Członków Zarządu Regionu i 

Członków Komisji Rewizyjnej Regionu.  

2. Udzielanie Zarządowi Regionu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Regionu.  

3. Uchwalanie budżetu Regionu.  

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Regionu. 

5. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu Regionu.  

6. Podejmowanie Uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.  

 
§30 

1. Zarząd Regionu jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Regionu, zgodnie z Uchwałami 

Walnego Zebrania Członków Regionu oraz władz Głównych Stowarzyszenia i reprezentuje Region 

na zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Regionu i Skarbnika Regionu.  

3. Posiedzenia Zarządu Regionu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.     

Posiedzenia Zarządu Regionu zwołuje Prezes Regionu lub większość Członków Zarządu Regionu.  

4. Uchwały Zarządu Regionu są podejmowane jawnie, przy obecności co najmniej połowy jego 

członków, zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu Regionu. 

5. Członkowie Zarządu Regionu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją. Organem kompetentnym do ustalenia warunków wynagradzania 
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Członków Zarządu Regionu, w szczególności podstawy i kwoty wynagrodzenia oraz zasad jego 

wypłaty jest Walne Zebranie Członków Głownego Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje w tym 

przedmiocie w formie uchwały.  

 

§31 

Do kompetencji Zarządu Regionu należy:  

1. Organizowanie i kierowanie bieżącą pracą Regionu.  

2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Regionu oraz władz Głownego Stowarzyszenia.  

3. Zarządzanie majątkiem Regionu.  

4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Regionu.  

5. Reprezentowanie Regionu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.  

6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Regionu.  

 

§32 

1. Komisja Rewizyjna Regionu powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu 

Regionu.  

2. Komisja Rewizyjna Regionu składa się z 3 do 5 osób, które wybierają spośród siebie                  

Przewodniczącego. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Regionu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

w roku. Posiedzenia Komisji Regionu zwołuje Przewodniczący Regionu.  

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Regionu są podejmowane jawnie, przy obecności co najmniej połowy 

jej członków, zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos 

Przewodniczącego Komisji Regionu.  

 

§33 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Regionu należy:  

1. Kontrola całokształtu działalności Regionu.  

2. Ocena pracy Zarządu Regionu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.  

3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Regionu wraz z oceną działalności  

Regionu i Zarządu Regionu.  

4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.  

5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w razie jego     

bezczynności.  

6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.  
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Rozdział X. - Majątek i gospodarka finansowa 

 
§34 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

a. składki członkowskie,  

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, 

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,  

d. dochody z własnej działalności, 

e. dochody z działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami §9 Statutu.  

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia, podejmuje Zarząd.  

 

§35 

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań    

majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:  

a. członków Stowarzyszenia i jego organów,  

b. pracowników Stowarzyszenia,  

c. małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych 

lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,  

d. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.  

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt. a – d    

na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich. 

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt. a 

– d na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie takie wynika 

wprost ze Statutu Stowarzyszenia.  

4. Zabronione jest kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których    

uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a i b oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt. c i d.  

 

§36 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia wymagane jest działanie Prezesa Zarządu lub łączne działanie 

dwóch członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

2. Do reprezentowania Regionu wymagane jest łącznie działanie dwóch członków Zarządu Regionu, w 

tym prezesa Regionu.  
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3. Oświadczenia woli oraz dokumenty, na mocy których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania    

materialne wobec osób trzecich, w zakresie spraw należących do zwykłego zarządu mieniem      

Stowarzyszenia, muszą zawierać podpisy Prezesa lub większości Członków Zarządu, zaś w 

przypadku Regionu – podpisy Prezesa Regionu lub większości Członków Zarządu Regionu.  

4. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem Stowarzyszenia, oraz do    

czynności, z których dla Stowarzyszenia wynikałoby zobowiązanie o wartości powyżej 10.000,00 zł      

jednorazowo lub 10.000,00 w skali roku kalendarzowego (przy zobowiązaniach powtarzalnych),      

wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków, wyrażająca zgodę na zaciągnięcie przez 

Zarząd takiego zobowiązania, zaś w przypadku Regionu wymagana jest uchwała Walnego Zebrania 

Członków Regionu, wyrażająca zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd Regionu takiego zobowiązania, 

przy każdorazowej kontrasygnacie skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia.  

 

Rozdział XI. – Postanowienia końcowe 

                                                                                

§37 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, zwykłą    

większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, lub      

w przypadku braku kworum, zwołuje się  II Walne Zebranie Członków, w terminie nie krótszym niż      

0,5 godz. od zakończenia I Walnego Zebrania Członków, nie później jednak niż w ciągu miesiąca 

od zwołania I Walnego Zebrania Członków. W II terminie, uchwały Walnego Zebrania Członków 

są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę 

obecnych członków. 

2. Zmiany po przyjęciu Uchwał zmieniających zapisy Statutu, zgłaszane są przez Zarząd do Sądu    

Rejestrowego, niezwłocznie. 

3. Zmiany Statutu wchodzą w życie w chwili podjęcia Uchwały o zmianie Statutu z tym 

zastrzeżeniem,  że zmiany Statutu dotyczące zaciągania zobowiązań finansowych wchodzą w życie 

po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego. 

 

§38 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną     

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków, uprawnionych do głosowania.  

2. Likwidatorami są Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy 

innych likwidatorów  

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z Uchwałą      

Walnego Zebrania Członków o likwidacji stowarzyszenia. 
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4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.   

 

§39 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o 

Stowarzyszeniach oraz odpowiednio, inne przepisy prawa. 

 


