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PREAMBUŁA
My, Kibice łódzkiego Widzewa, w celu tworzenia doskonalszej społeczności, ugruntowania historii
naszego Klubu, poszanowania jego tradycji oraz umożliwienia budowy, dla nas
samych i dla naszych potomków, jeszcze lepszego Widzewa ustanawiamy niniejsze zasady.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Widzew Łódź to rozumiany przez ogół klub sportowy budowany w oparciu o ambitnie walczącą
Drużynę Piłkarską, kierowany przez mądry Zarząd oraz wspierany przez swych wiernych
Kibiców.
Społeczność Widzewska to zjednoczona ze sobą zbiorowość ludzka wyznająca wspólne
wartości oparte na historii i tradycji Widzewa Łódź. Społeczności ta służy zaspokajaniu potrzeb
jej członków. Nie jest ona skierowana przeciwko komu lub czemukolwiek, a jej celem
nadrzędnym jest praca realizowana dla dobra Widzewa.
Drużyna, Zarząd i Kibice są równymi filarami Społeczności Widzewskiej, stanowią jej
trwały i niepodważalny fundament.
Społeczność Widzewska funkcjonuje w oparciu o wzajemny szacunek, zasady:
otwartości i uczciwości. Wartościami nadrzędnymi Społeczności są historia i tradycja Widzewa
Łódź.
Kibice Widzewa są Strażnikami Widzewskości, pełnią rolę służebną wobec mądrze zarządzanej
drużyny.
Dla Społeczności Widzewskiej wartości podstawowe stanowią:
a. ludzie, którzy pracowali i pracują na rzecz Widzewa,
b. wierność klubowi i jego tradycji,
c. „Widzewski charakter” rozumiany jako uczciwa i honorowa walka realizowana „po
męsku i do końca”,
d. otwartość na nowe idee i ludzi, gwarantująca stały rozwój społeczności widzewskiej,
e. szacunek zarówno wobec członków Społeczności jak i innych ludzi.
Do tradycji Społeczności Widzewskiej należą:
a. Data 1910 roku jako data powstania klubu,
b. Barwy – czerwono-biało-czerwone,
c. Pełne emocji i napięcia mecze piłkarskie rozgrywane od pierwszej do ostatniej
sekundy z pełnym zaangażowaniem piłkarzy przy nieustającym wsparciu Kibiców,
d. „Zegar” jako trybuna gromadząca esencję fanatycznego dopingu,
e. Resentyment do środowisk Kibiców skupionych wokół klubów: Legia Warszawa i ŁKS
Łódź
Członkiem Społeczności Widzewskiej może zostać każdy kto akceptuje powyższe zasady.
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ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
1.
2.

1.
2.
3.

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę pełną Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców „Tylko Widzew”.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy pełnej „Tylko Widzew” oraz nazwy pełnej
tłumaczonej na języki obce.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, powołanym
dla realizacji celów zapisanych w niniejszym statucie.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto
Łódź.
Stowarzyszenie dla właściwego realizowania swoich celów statutowych może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może tworzyć swoje oddziały terenowe w trybie określonym w niniejszym
Statucie.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. Nr 79, poz.
885 z 2001r. z póź. zm.), oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją
działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.
Stowarzyszenie może, z poszanowaniem obowiązującego w tej materii prawa, ubiegać
się o status organizacji pożytku publicznego, w szczególności prowadzącej działalność w sferze
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania i integracji środowisk kibiców
sportowych.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Oddziały terenowe Stowarzyszenia mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania oddziałów posiadających osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji, jak również
uczestniczyć w innych podmiotach prawa, w tym podmiotach gospodarczych, o takim samym
lub podobnym zakresie działania.
Oddziały Stowarzyszenia mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji
społecznych o zbieżnych celach działania.
§5
Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną, emblemat (logo) oraz używa własnej
pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Barwami Stowarzyszenia są kolory: czerwony i biały.
Wizerunek emblematu (logo) stanowi załącznik nr 1.
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ROZDZIAŁ II: Cele i zadania statutowe Stowarzyszenia oraz sposoby ich
realizacji.

§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. popularyzacja i upowszechnianie barw, historii oraz osiągnięć sportowych Klubu Widzew Łódź,
2. skupienie kibiców Widzewa w organizację aktywnie działającą na rzecz
kulturalnego i bezpiecznego dopingu w trakcie zawodów sportowych z udziałem drużyn
Widzewa Łódź,
3. integracja środowisk kibiców sportowych,
4. promocja piłki nożnej, w szczególności zwiększanie zainteresowania piłką nożną wśród
dzieci i młodzieży,
5. rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
6. wspieranie rozwoju młodzieżowej piłki nożnej,
7. wsparcie w utrzymaniu i rozwoju bazy sportowej Klubu Widzew Łódź,
8. działalność charytatywna, aktywne wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących.
§7
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez :
1. systematyczne spotkania kibiców w ramach dedykowanych zebrań oraz podczas meczów,
2. organizację kulturalnego dopingu w trakcie trwania imprez sportowych z udziałem drużyn
Widzewa Łódź,
3. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej o tematyce
sportowej oraz poświęconych historii i bieżącej działalności Klubu Widzew Łódź oraz jego
kibiców,
4. organizowanie spotkań z wybitnymi zawodnikami i byłymi piłkarzami Klubu Widzew Łódź,
5. przygotowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce sportowej,
6. organizowanie pokazowych i towarzyskich meczów piłki nożnej, turniejów i festynów,
7. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej
8. współpracę z władzami Klubu Widzew Łódź,
9. współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
10. rozwój kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi,
11. działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji,
12. współpracę z przedszkolami i szkołami z terenu Łodzi oraz regionu łódzkiego,
13. działalność charytatywną, promowanie wolontariatu,
14. gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w tym
prowadzenie kwest, zbiórek publicznych oraz prowadzenie działalności promocyjnej i
reklamowej na rzecz innych podmiotów.
1.
2.
3.

§8
Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność
gospodarczą, przy czym cały dochód z tej działalności jest przeznaczany na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.
W realizacji swoich celów Stowarzyszenie opiera się na społecznym działaniu swoich członków
Stowarzyszenie posiada prawo zatrudniania pracowników do prowadzenia spraw
Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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ROZDZIAŁ III: Członkowie, ich prawa i obowiązki.
1.
1.
2.

§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,
przyjęta w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia lub Zarząd Oddziału na podstawie
złożonej deklaracji członkowskiej.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy nie mający
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli spełniają warunki, o których
mowa w ust. 1.

§ 11
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych
Zebraniach z głosem stanowiącym,
2. zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
§ 12
Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
1. aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia,
3. popularyzowanie w swoim środowisku statutowych celów i zadań Stowarzyszenia,
4. rzetelne wypełnianie obowiązków związanych z przyjętymi funkcjami we władzach
Stowarzyszenia,
5. regularne opłacanie składek członkowskich.
1.
2.

1.

§ 13
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która
zadeklaruje pomoc, w tym zwłaszcza finansową, na rzecz Stowarzyszenia.
Przyjęcie na członka wspierającego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału po złożeniu przez przystępującego pisemnej deklaracji
członkowskiej z określeniem formy i zakresu pomocy udzielanej na rzecz Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie wspierający korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym,
za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 15
Do obowiązków członków wspierających należy:
1. udzielanie Stowarzyszeniu pomocy, zwłaszcza finansowej, w realizacji jego celów statutowych,
2. regularne opłacanie składek członkowskich,
3. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 16
Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje na skutek :
1. wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do właściwego Zarządu;
2. skreślenia z listy członków przez właściwy Zarząd z powodu nie wypełniania obowiązków
członkowskich.
1.

§ 17
Od uchwały właściwego Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia oraz o skreśleniu
członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania. Do czasu
rozpatrzenia odwołania skreślony zostaje zawieszony w prawach członkowskich. Uchwała
Walnego Zebrania o skreśleniu członka jest ostateczna.
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1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.

§ 18
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kibiców „Tylko Widzew”.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi otrzymują dyplomy członkowskie i odznaki honorowe Stowarzyszenia, a
ich nazwiska wpisuje się do Księgi Członków Honorowych, którą prowadzi Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 19
Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członkowskich, poza biernym i czynnym
prawem wyborczym.
Członek honorowy jest zapraszany na wszystkie Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, na
uroczystości Stowarzyszenia oraz ma prawo występować do władz
Stowarzyszenia z inicjatywami dotyczącymi jego działalności.
W przypadku nadania członkowi zwyczajnemu godności członka honorowego nie ma
zastosowania ograniczenie praw członkowskich wskazane w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
§ 20
Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może odebrać godność członka honorowego w
przypadkach ujętych w §16 oraz, na wniosek Zarządu, w przypadku naruszenia dobrego
imienia Stowarzyszenia lub Widzewa Łódź.
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ROZDZIAŁ IV: Struktura Organizacyjna Stowarzyszenia.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.

1.
2.
3.

§ 21
Macierzystą jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Centrala Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia może powoływać do życia regionalne jednostki Stowarzyszenia zwane
dalej Oddziałami, które mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu.
Członkowie Stowarzyszenia nie będący formalnie członkami jednego z Oddziałów
stowarzyszenia są członkami Centrali Stowarzyszenia.
Rolę władz Centrali Stowarzyszenia pełnią:
a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
b. Zarząd Stowarzyszenia
c. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
z zachowaniem uprawnień przypisanych do tych organów
Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za
pośrednictwem wybranych Delegatów Oddziału.
W przypadku kiedy Stowarzyszenie posiada co najmniej jeden Oddział członkowie Centrali
Stowarzyszenia uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem
wybranych Delegatów Centrali.
a. Delegaci Centrali wybierani są podczas wyborów zwołanych przez Zarząd
Stowarzyszenia.
b. W wyborach delegatów Centrali biorą udział z głosem decydującym wszyscy
członkowie zwyczajni należący do Centrali.
§ 22
Oddziałami mogą zostać zorganizowane grupy członków Stowarzyszenia spełniające poniższe
warunki:
a. grupa zamieszkuje w określonym przez nich obszarze, który podkreślony jest w nazwie
Oddziału,
b. grupa składa się z co najmniej 25 osób w przypadku, gdy miejscem ich działania jest
obszar Łodzi
c. grupa składa się z co najmniej 20 osób w przypadku, gdy miejscem ich działania jest
obszar województwa łódzkiego
d. grupa składa się przynajmniej z 15 osób w przypadku, gdy miejscem ich działania jest
obszar poza województwem łódzkim
e. Zarząd Stowarzyszenia może odstąpić w szczególnych przypadkach od powyższych
ograniczeń liczbowych
§ 23
Oddziały Stowarzyszenia powołuje i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia.
Powołanie Oddziału odbywa się na podstawie deklaracji zorganizowanej grupy inicjatywnej
członków Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia.
Zasięg działania Oddziału określa Zarząd Stowarzyszenia.

Strona 8 z 18

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KIBICÓW „TYLKO WIDZEW”

ROZDZIAŁ V: Władze Stowarzyszenia.
§ 24
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
2. Władzami Oddziału są:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 25
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

A. Stowarzyszenie
1.
2.

§ 26
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 27
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz na 4
lata. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
podaje się do wiadomości:
a. Zarządów Oddziałów
b. Delegatów
co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem. Zawiadomienie odbywać się może listownie,
mailowo lub SMSowo za potwierdzeniem nadania.
2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział z głosem decydującym:
a. w przypadku, gdy Stowarzyszenie nie posiada Oddziałów wszyscy członkowie
zwyczajni Stowarzyszenia
b. w przypadku, gdy Stowarzyszenie posiada co najmniej jeden Oddział
i. delegaci wybrani na zjeździe delegatów Centrali Stowarzyszenia
ii. delegaci wybrani na zjazdach delegatów Oddziałów
oraz z głosem doradczym członkowie naczelnych władz Związku, jeżeli nie są delegatami.
Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zwani są dalej Delegatami.
W szczególnych przypadkach Uczestnictwo delegata może być realizowane w formie tele- lub
wideokonferencji dedykowanej obradom Walnego Zebrania Członków.
3. Liczbę delegatów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przypadających na dany
Oddział lub Centralę Stowarzyszenia określa się na podstawie liczby członków. Stosuje się
zasadę, że na dany jednostkę przypada po 3 delegatów na każdych:
a. 25 członków w przypadku, gdy miejscem działania Oddziału jest obszar Łodzi
b. 20 członków w przypadku, gdy miejscem działania Oddziału jest obszar województwa
łódzkiego
c. 15 członków w przypadku, gdy miejscem działania Oddziału jest obszar poza
województwem łódzkim.
d. 10 członków Centrali.
4. Mandat delegata trwa przez całą kadencję nowo wybranych władz.
1.

§ 28
Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia przewodniczy Delegat nie będący członkiem Zarządu
Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, wybierany przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
§ 29
Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
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1.
2.
3.

ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia,
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
5. wybór Zarządu stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
6. nadawanie godności członka honorowego,
7. rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o odmowie przyjęcia
do Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu
członkowstwa,
9. rozpatrywanie skarg na działalność Stowarzyszenia,
10. zmiana statutu,
11. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
12. uchwalania budżetu Stowarzyszenia.
1.

2.

1.

§ 30
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy Delegatów - w pierwszym terminie, zaś bez względu
na liczbę Delegatów - w drugim terminie zwołanym nie wcześniej niż po upływie 1 godziny od
pierwszego terminu.
Do zmiany statutu i podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana jest większość
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, zaś bez względu na liczbę w drugim terminie zwołanym nie wcześniej niż po upływie
1 godziny od upływu pierwszego terminu.
§ 31
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
a. z własnej inicjatywy
b. na żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia
c. Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
d. na wniosek ½ liczby Zarządów Oddziałów.

§ 32
Nadzwyczajny Zjazd Członków Stowarzyszenia powinien być zwołany przez Zarząd
Stowarzyszenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem obrad takiego Zjazdu są
wyłącznie sprawy, dla których został zwołany.
1.

2.

3.

4.

§ 33
Członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybiera się spośród
Delegatów. W trakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w punkcie dotyczącym
wyboru
władz
Stowarzyszenia
uczestniczą
wyłącznie
członkowie
zwyczajni
Stowarzyszenia i tylko oni dokonują wyboru władz.
Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania
Delegatów określonych w ustępie 2 §27 spośród ogólnej liczby Delegatów uprawnionych do
głosowania. W przypadku zwołania zebrania w drugim terminie zebranie to jest ważne drugiej
tury wyborów zebranie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim uprawnionych
do głosowania Delegatów określonych w ustępie 2 §27.
Przewodniczący, o którym mowa w § 28, zobowiązany jest do:
a. sporządzenia i przedstawienia
listy
kandydatów
na
członków
Zarządu
Stowarzyszenia i członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, a także członków
Komisji
Skrutacyjnej i protokolanta
zebrania,
zgłaszanych
przez
członków
zwyczajnych w trakcie Walnego Zebrania przed przystąpieniem do głosowania;
b. w
przypadku
braku
wyłonienia
władz
Stowarzyszenia w pierwszej
turze
wyborów, o których mowa w ust. 4 przeprowadzenia drugiej tury wyborów, w ramach
tego samego zebrania,
Wybory na poszczególne stanowiska w Zarządzie Stowarzyszenia oraz wybór członków Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniach tajnych. Oddane w trakcie wyboru
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5.

6.

7.
8.

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

głosy
członków
zwyczajnych
liczone
są
przez
Komisję
Skrutacyjną.
Przebieg
Zebrania i wyborów protokołowany jest przez protokolanta.
Kandydatura każdego ze zgłoszonych do Zarządu członków Stowarzyszenia musi być
głosowana odrębnie. Wybór na członka Zarządu Stowarzyszenia jest ważny, jeżeli dany
kandydat osiągnął co najmniej połowę głosów ze wszystkich głosów oddanych przez Delegatów
uczestniczących w wyborze. O kolejności obsadzenia miejsc w Zarządzie decyduje liczba
głosów „za” oddanych w głosowaniach indywidualnych.
Jeżeli liczba kandydatów na członków Zarządu, którzy uzyskali większość wskazaną w p. 5
przekracza maksymalną liczbę miejsc w Zarządzie, a wybory nie dały jednoznacznego
rozstrzygnięcia – równa liczba głosów części kandydatów - ogłasza się drugą turę głosowania.
W turze tej obsadzane są wyłącznie miejsca w Zarządzie dotychczas nie obsadzone, a
głosowaniu poddawane są wyłącznie pozostałe kandydatury z maksymalną i jednocześnie
równą liczbą głosów z pierwszej tury głosowania. Kandydatury te głosowane są łącznie, a
każdy z delegatów ma jeden głos. O kolejności obsadzania pozostałych miejsc w Zarządzie
decyduje liczba uzyskanych głosów w tej turze.
Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia następuje zwykłą większością głosów ze
wszystkich
głosów
oddanych
przez
uczestniczących w wyborze
Delegatów
określonych w ustępie 2 §27.
Wakujące
stanowisko w Zarządzie
Stowarzyszenia
lub w Komisji
Rewizyjnej
Stowarzyszenia, w czasie trwania kadencji, powinno zostać obsadzone drogą kooptacji spośród
członków Stowarzyszenia, poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających, odpowiednio
na zasadach określonych w ustępach 1 - 6. W czasie trwania kadencji drogą kooptacji można
dokonać wyboru nie więcej niż po dwóch członków władz Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§ 34
Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych na okres 4 lat.
Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia wymagana jest obecność na posiedzeniu co
najmniej połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
Każdy z członków Zarządu Stowarzyszenia ma jeden głos. Głosy są równe. W przypadku
równej liczby głosów uchwałę uznaje się za nieważną.
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz na 6 miesięcy. Posiedzenia
Zarządu zwołuje się na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu.
Pracę Zarządu i podział kompetencji określa Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia.
Regulamin powinien zostać opracowany i przyjęty uchwałą Zarządu najpóźniej w ciągu 30 dni
od momentu rozpoczęcia kadencji Zarządu.
Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia uchwalają członkowie Zarządu większością co
najmniej 2/3 głosów. Uchwalony Regulamin jest ważny na czas trwania kadencji.

§ 35
W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia może brać udział z głosem doradczym przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub jego zastępca.
§ 36
W przypadku nie wypełniania przez członka Zarządu Stowarzyszenia przyjętych obowiązków, w tym
nie uczestniczenia w posiedzeniach, Zarząd może zawiesić go w prawach członka Zarządu - do czasu
rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§ 37
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
3. organizowanie i kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. opracowywanie planów działalności i preliminarza budżetowego,
6. podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej, przeznaczenia dochodów z tej
działalności oraz przeznaczenia innych wpływów,
7. składania sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
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8.
9.
10.
11.

zwoływanie i przygotowywanie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
powoływanie lub rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia.
uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia uchwał Zarządów Oddziałów,
12. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
13. zwoływanie i przygotowywanie wyborów Delegatów Centrali Stowarzyszenia.

§ 38
Zarząd Stowarzyszenia ma prawo:
1. zawierać umowy i zobowiązania dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2. przyjmować w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia wpłaty, darowizny, spadki, legaty, zapisy,
3. wydawać regulaminy wewnętrzne dotyczące prac Zarządu,
4. zwalniać - w uzasadnionych przypadkach - członków Stowarzyszenia od opłacania składek,
5. podejmować inne działania niezbędne do realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 39
Umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują w imieniu Zarządu dwaj jego członkowie.
§ 40
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych na 4 lata. Komisja wybiera ze
swego grona przewodniczącego i zastępcę.
1.

2.

§ 41
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
a. badanie gospodarki finansowej oraz całokształtu pracy Zarządu Stowarzyszenia,
b. składanie
sprawozdań
na
Walnych
Zebraniach
Członków
Stowarzyszenia oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu
Stowarzyszenia,
c. zgłaszanie wniosków do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
d. przyjmowanie i zatwierdzanie
rocznych
sprawozdań z działalności
finansowej
Stowarzyszenia.
Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady
określone w §34 ust. 2 i 3.

B. Oddział
1.
2.

§ 42
Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 43
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału raz na 4 lata.
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków podaje się do
wiadomości:
a. Zarządu Oddziału
b. członków Oddziału
co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem. Zawiadomienie odbywać się może listownie,
mailowo lub SMSowo za potwierdzeniem nadania.
2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział z głosem decydującym wszyscy
członkowie zwyczajni należący do danego Oddziału Stowarzyszenia.

1.

§ 44
Walnemu Zebraniu Członków Oddziału przewodniczy członek nie będący członkiem Zarządu Oddziału
lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybierany przez Walne Zebranie Członków.

§ 45
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Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. ustalanie kierunków działania Oddziału,
2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
5. wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
6. rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji Zarządu Oddziału o odmowie przyjęcia do
Oddziału Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Oddziału o pozbawieniu
członkostwa w Oddziale Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie skarg na działalność Oddziału Stowarzyszenia,
9. wybór delegatów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
10. przyjęcie wniosków i postulatów pod adresem władz
państwowych i samorządowych oraz Zarządu Stowarzyszenia.
11. wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia o rozwiązanie Oddziału
§ 46
Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, zaś bez względu na liczbę
Delegatów - w drugim terminie zwołanym nie wcześniej niż po upływie 1 godziny od terminu
pierwszego terminu.
§ 47
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1. z własnej inicjatywy
2. na żądanie 1/3 członków Oddziału
3. Komisji Rewizyjnej Oddziału,
w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku
Przedmiotem obrad takiego Zjazdu są wyłącznie sprawy, dla których został zwołany.
1.

2.

3.

4.

5.

§ 48
Członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału wybiera się spośród członków
Oddziału będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. W trakcie Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia, w punkcie dotyczącym wyboru władz Oddziału uczestniczą
wyłącznie członkowie Oddziału będący członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i tylko oni
dokonują wyboru władz.
Przewodniczący, o którym mowa w § 44, zobowiązany jest do:
a. sporządzenia i przedstawienia
listy
kandydatów
na
członków
Zarządu
Oddziału i członków Komisji Rewizyjnej Oddziału, a także członków Komisji
Skrutacyjnej i protokolanta
zebrania,
zgłaszanych
przez
członków
zwyczajnych w trakcie Walnego Zebrania Członków Oddziału przed przystąpieniem do
głosowania;
b. w przypadku braku wyłonienia władz Oddziału Stowarzyszenia w pierwszej turze
wyborów, o których mowa w ust. 4, przeprowadzenia drugiej tury wyborów, w ramach
tego samego zebrania,
Wybory na poszczególne funkcje w Zarządzie Oddziału oraz wybór członków Komisji
Rewizyjnej Oddziału odbywają się w głosowaniach tajnych. Oddane w trakcie wyboru głosy
członków zwyczajnych liczone są przez Komisję Skrutacyjną. Przebieg Zebrania i wyborów
protokołowany jest przez protokolanta.
Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania
członków Oddziału będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia spośród ogólnej liczby
członków zwyczajnych Oddziału. W przypadku zwołania drugiej tury wyborów zebranie jest
ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim uprawnionych do głosowania członków
Oddziału będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
Wybór na dane stanowisko w Zarządzie Oddziału jest ważny, jeżeli dany kandydat osiągnął
największą liczbę głosów ze wszystkich oddanych głosów przez członków Oddziału będących
członkami
zwyczajnymi
Stowarzyszenia
uczestniczących w wyborze.
Jeżeli w wyniku
głosowania dwóch lub więcej kandydatów na dane stanowisko uzyska równą liczbę
głosów i będzie to liczba największa ze wszystkich następuje druga tura wyborów z udziałem
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6.
7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

tych kandydatów do objęcia danego stanowiska w Zarządzie. Wybór członka Zarządu
Oddziału w drugiej turze następuje największą liczbą głosów oddanych na danego kandydata
przez uczestniczących w wyborze członków Oddziału będących członkami zwyczajnymi
Stowarzyszenia.
Wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału następuje zwykłą większością głosów ze
wszystkich głosów oddanych przez uczestniczących w wyborze członków Oddziału będących
członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
Wakujące stanowisko w Zarządzie Oddziału lub w Komisji Rewizyjnej Oddziału, w czasie
trwania kadencji, powinno zostać obsadzone drogą kooptacji spośród członków Oddziału,
poprzez
przeprowadzenie
wyborów
uzupełniających,
odpowiednio
na
zasadach
określonych w ustępach 1 - 6. W czasie trwania kadencji drogą kooptacji można dokonać
wyboru nie więcej niż po dwóch członków władz Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej
Oddziału.
Dotychczasowi członkowie Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału pełnią
powierzone im funkcje do czasu wyboru odpowiednio nowych członków Zarządu Oddziału lub
Komisji Rewizyjnej Oddziału.
§ 49
Zarząd Oddziału składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
Oddziału spośród członków zwyczajnych na okres 4 lat. Zgodnie z zapisem zdania
poprzedniego w skład Zarządu wchodzą: Prezes, Sekretarz oraz Skarbnik.
Do ważności uchwał Zarządu Oddziału wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej
połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
Każdy z członków Zarządu Oddziału ma jeden głos. Głosy są równe. W przypadku równej
liczby głosów, głos decydujący przysługuje Prezesowi.
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej raz na 6 miesięcy. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie sekretarz.
W przypadku wystąpienia przejściowych okoliczności uniemożliwiających Prezesowi
wykonywanie jego praw i obowiązków w jego zastępstwie występuje Sekretarz. Wobec
zaistnienia okoliczności opisanej w zdaniu poprzednim dla ważności działań podejmowanych
przez Sekretarza wymaga się uprzedniego ich pisemnego zatwierdzenia przez Skarbnika.
W przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiających Prezesowi sprawowania
powierzonej zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie zgodnie z §47. Delegaci
uczestniczący w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału uprawnieni są do
odwołania członka zwyczajnego z funkcji Prezesa Oddziału. W sytuacji odwołania z funkcji
Prezesa stosuje się odpowiednio zapis §48.

§ 50
W posiedzeniach Zarządu Oddziału może brać udział z głosem doradczym:
1. przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub jego zastępca.
2. jeden z członków Zarządu Stowarzyszenia
1.
2.
3.
4.

§ 51
W przypadku nie wypełniania przez członka Zarządu Oddziału przyjętych obowiązków, w tym
nie uczestniczenia w posiedzeniach, Zarząd Oddziału może zawiesić go w prawach członka
Zarządu Oddziału - do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
Zawieszenie w prawach członka Zarządu Oddziału nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.
Zawieszenie w prawach członka Zarządu Oddziału nie zwalnia członka z wypełniania
obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia
Zawieszony
członek
Zarządu
Oddziału
zachowuje
prawa
członka
zwyczajnego
Stowarzyszenia z wyłączeniem prawa do kandydowania do władz Stowarzyszenia na
dowolnym szczeblu jego organizacji.

§ 52
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. reprezentowanie Oddziału i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
3. organizowanie i kierowanie całokształtem prac Oddziału,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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5.

opracowywanie planów działalności i preliminarza budżetowego oraz przedstawianie ich
Zarządowi Stowarzyszenia,
6. podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej, przeznaczenia dochodów z tej
działalności oraz przeznaczenia innych wpływów,
7. składania sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału i Zarządowi
Stowarzyszenia,
8. zwoływanie i przygotowywanie obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału,
9. przyjmowanie nowych członków Oddziału,
10. powoływanie w ramach Oddziału stałych lub doraźnych zespołów pracy programowej lub
organizacyjnej.
§ 53
Zarząd Oddziału ma prawo:
1. zawierać umowy i zobowiązania dotyczące działalności Oddziału,
2. przyjmować w imieniu i na rzecz Oddziału wpłaty, darowizny, spadki, legaty, zapisy,
3. wydawać regulaminy wewnętrzne dotyczące prac Zarządu Oddziału,
4. zwalniać - w uzasadnionych przypadkach - członków Oddziału Stowarzyszenia od opłacania
składek.
§54
Umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują w imieniu Zarządu Oddziału dwaj jego członkowie.
§ 55
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybieranych na 4 lata. Komisja wybiera ze swego
grona przewodniczącego i zastępcę.
§ 56
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a. badanie gospodarki finansowej oraz całokształtu pracy Zarządu Oddziału,
b. składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Członków Oddziału oraz stawianie
wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału,
c. zgłaszanie wniosków do Zarządu Oddziału o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Oddziału ,
d. przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej Oddziału.
2. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio zasady określone w §49
ustępie 2 i 3.
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ROZDZIAŁ VI: Reprezentacja i Majątek Stowarzyszenia.
§ 57
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
a. wpływów ze składek członkowskich,
b. dochodów z przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie,
c. dotacji władz państwowych i samorządowych,
d. pomocy finansowej i rzeczowej sponsorów,
e. spadków, zapisów i darowizn,
f. dochodów ze składników majątkowych Stowarzyszenia,
g. dochodów z działalności gospodarczej o ile będzie ona prowadzona.
2. Dochodami Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia, a dochodami Oddziałów ich
Zarządy.
§ 58
Zarząd Stowarzyszenia może przekazać swój majątek w zarząd Oddziałom. W przypadku likwidacji
Oddziału, majątek wcześniej jej przekazany przejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 59
Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania
pieniężne lub zmianę majątku Stowarzyszenia, wymagają do swej ważności podpisów dwóch
upoważnionych członków Zarządu Stowarzyszenia lub innych osób upoważnionych przez Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 60
Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania
pieniężne lub zmianę majątku Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną wymagają
do swej ważności podpisów dwóch upoważnionych członków zarządów tych Oddziałów lub innych osób
upoważnionych przez zarządy tych Oddziałów.
1.
2.

1.
2.

§ 61
Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 62
Oddział Stowarzyszenia reprezentowany jest na zewnątrz przez Zarząd Oddziału
Stowarzyszenia.
Zarząd Oddziału może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
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ROZDZIAŁ VII: Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia
1.

2.
3.

4.

§ 63
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3,
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś
bez względu na ilość – w drugim terminie jeżeli nie było możliwym podjęcie uchwały ze
względu na brak wymaganego kworum.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Członków Stowarzyszenia.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora lub likwidatorów
Stowarzyszenia zobowiązanych do likwidacji Stowarzyszenia i podziału pozostałego majątku
Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie
uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi
zmianami).
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1
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