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SSTTAATTUUTT  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNII AA  

PPOOLL SSKK II CCHH  
CCHHRRZZEEŚŚCCII JJAAŃŃSSKK II CCHH  

DDEEMM OOKK RRAATTÓÓWW  
 
 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów –  zwane jest dalej 
Stowarzyszeniem. 

§ 2 

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeŜona. 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska zaś siedziba władz 
mieści się w mieście Łodzi 

2. Stowarzyszenie moŜe tworzyć terenowe jednostki organizacyjne: 

1) Kluby Wojewódzkie; 

2) Kluby Powiatowe; 

3) Kluby Gminne. 

3. Teren działania jednostek organizacyjnych jest zgodny z podziałem 
administracyjnym RP. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. Jednostki terenowe Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej. 

§ 5 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 
prowadzenia swych spraw moŜe zatrudniać pracowników.  

§ 6 

Stowarzyszenie moŜe uŜywać odznak i pieczęci na zasadach określonych w 
przepisach szczegółowych. 

§ 7 

Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieoznaczony. 
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§ 8 

1. Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
tym samym lub podobnym profilu działania. 

2. O przystąpieniu, bądź wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1 
decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 9 

Celem Stowarzyszenia jest:  

1) kultywowanie tradycji patriotycznych oraz zasad i wartości chrześcijańskich; 

2) szerzenie wiedzy o wolnościach, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela; 

3) upowszechnianie wiedzy o problemach i oczekiwaniach związanych z wejściem 
Polski do Unii Europejskiej.  

§ 10 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie spotkań, dyskusji, odczytów i wykładów; 

2) organizowanie i wspieranie konferencji naukowych; 

   3) zachęcanie do podejmowania i wspierania inicjatyw obywatelskich oraz 
włączanie się do działań politycznych; 

4) prowadzenie badań dotyczących Ŝycia politycznego, społecznego i 
gospodarczego w Polsce i w państwach Unii Europejskiej; 

5) współdziałanie z instytucjami i organizacjami, którym przyświecają podobne 
cele.  

§ 11 

Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 
Stowarzyszenia słuŜy realizacji celów statutowych i nie moŜe być przeznaczony do 
podziału między jego członków. 

 

Rozdział III  

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 12 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna moŜe być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 

§ 13 
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Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych; 

2) członków wspierających; 

3) członków honorowych.  

§ 14 

l. Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

2. Członkiem wspierającym moŜe być osoba prawna zainteresowana działalnością 
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym moŜe być osoba, która ma szczególne zasługi w zakresie 
działalności statutowej Stowarzyszenia.  

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd 
Główny, na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji dwóch członków 
Stowarzyszenia. 

5. Zarząd Główny Stowarzyszenia moŜe upełnomocniać do przyjmowania członków 
zwyczajnych Zarządy Klubów Wojewódzkich. 

6. Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie/Zjazd Delegatów w 
drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
liczby członków.  

§ 15 

Członek zwyczajny ma prawo do:  

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia; 

3) zaskarŜania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 16 

Członek zwyczajny obowiązany jest do:  

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;  

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia; 

3) aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.  

§ 17 

1. Członek wspierający posiada prawo zgłaszania opinii i wniosków pod adresem 
władz Stowarzyszenia.  

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w 
statutowych pracach Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający i honorowy posiada obowiązki określone w § 15 ust. 2 pkt 1.  

 

§ 18 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
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1) dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na 
piśmie właściwemu Zarządowi jednostki terenowej, po uprzednim uregulowaniu 
wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia; 

 2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego; 

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 
składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 
miesięcy; 

 4) wykluczenia za raŜące nieprzestrzeganie statutu lub działalność na szkodę 
Stowarzyszenia.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka właściwy Zarząd jednostki 
terenowej podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. 

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego 
Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

 

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

 

§ 19 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków/Zjazd Delegatów; 

2) Rada Programowa Stowarzyszenia; 

3) Zarząd Główny Stowarzyszenia; 

4) Komisja Rewizyjna; 

5) Sąd KoleŜeński. 

§ 20 

1. Kadencja Zarządu Głównego, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
KoleŜeńskiego Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków Walnego Zebrania Członków/Zebranie Delegatów. 

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie 
dłuŜej niŜ przez dwie kolejne kadencje. 

3. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby uprawnionych członków. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, 
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
uprawnionych członków, chyba Ŝe statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały 
pełnego składu Komisja Rewizyjna moŜe podejmować uchwały w głosowaniu 
tajnym. 

§ 21 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w 
trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany spośród nie wybranych 
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kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten 
sposób członków władz nie moŜe przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z 
wyborów. 

Walne Zebranie Członków/Zebranie Delegatów 

 

§ 22 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. 

2. JeŜeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zebranie 
Członków moŜe zostać zastąpione Zjazdem Delegatów i wówczas delegatów na 
Zjazd wybiera się w proporcji: 

– od 100 do 200 członków – jeden delegat na 4 członków, 

– od 200 do 500 członków – jeden delegat na 5 członków, 

– powyŜej 500 członków – jeden delegat na 10 członków. 

3. Kadencja delegata trwa 4 lata. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi 
regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

4. Delegatami na Walne Zebranie Członków/Zjazd Delegatów są z urzędu 
ustępujący członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej i 
Sądu KoleŜeńskiego. 

5. W Walnym Zebraniu Członków/Zjeździe Delegatów biorą udział: 

 1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni; 

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni 
goście.  

§ 23 

1. Walne Zebranie Członków/Zjazd Delegatów moŜe być zwyczajne lub 
nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Członków/Zjazd Delegatów obraduje wg uchwalonego przez 
siebie regulaminu obrad. 

3. Obradami Walnego Zebrania/Zjazdem Delegatów kieruje przewodniczący lub jego 
zastępca wybrani z grona delegatów. 

4. Przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz wybierani są w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, 
nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. 

5. Walne Zebranie Członków/Zjazd Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Główny 
Stowarzyszenia, co najmniej raz na rok  

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Główny powiadamia 
członków/delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania 
Członków/Zjazdu Delegatów. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/ Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd 
Główny w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 

1) z inicjatywy własnej; 

2) na wniosek Rady Programowej; 

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 



 6 

4) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 

8. Zjazd Nadzwyczajny musi się odbyć w przeciągu dwóch miesięcy od dnia złoŜenia 
wniosku. Zjazd Nadzwyczajny obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. 

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków/Zjazdu Delegatów zapadają w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby członków zwyczajnych. W drugim terminie zwołanego Zebrania dla waŜności 
uchwał wymagana jest obecność co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych.  

§ 24 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków/Zjazdu Delegatów w szczególności 
naleŜy:  

1) uchwalenie statutu i jego zmian; 

2) określenie liczby członków poszczególnych władz Stowarzyszenia w danej 
kadencji. 

    Uchwały w tym zakresie podejmowane są bezwzględną większością głosów 
obecnych członków/delegatów; 

3) nadanie tytułu Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia osobie o 
wybitnych zasługach dla nurtu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce; 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz krajowych Stowarzyszenia;  

5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 
majątku;  

6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównego; 

7) uchwalenie podstawowych kierunków działalności Stowarzyszenia oraz 
podejmowanie innych uchwał nie zastrzeŜonych do kompetencji innych organów 
Stowarzyszenia. 

 

Rada Programowa 

 

§ 25 

 Rada Programowa jest organem kolegialnym, doradczym, opiniodawczym 
Stowarzyszenia, określającym główne kierunki jego działania. O jej powołaniu 
kaŜdorazowo decydują uczestnicy Walnego Zebrania Członków/Zjazdu Delegatów. 

§ 26 

Rada Programowa składa się z co najmniej 50 osób, w tym Przewodniczącego, jego 
zastępcy oraz sekretarza powoływanych indywidualnie przez Walne Zebranie 
Członków/Zjazd Delegatów. 

§ 27 

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej 2 razy w roku. 

2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu 
Głównego lub na Ŝądanie 1/3 członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w 
ciągu 30 dni od daty przekazania takiego wniosku lub Ŝądania. 

3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeŜeli w posiedzeniu bierze 
udział co najmniej połowa jej składu. Posiedzenie w drugim terminie rozpoczyna się 
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po upływie 60 minut od terminu określającego termin pierwszego posiedzenia i jest 
waŜne bez względu na liczbę jego uczestników.  

Zarząd 

 

§ 28 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków/Zjazdu Delegatów, reprezentuje je na zewnątrz i 
ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków/Zjazdem Delegatów. 

2. Zarząd składa się co najmniej z 7 osób, w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza 
i skarbnika, powoływanych indywidualnie przez Walne Zebranie Członków/Zjazd 
Delegatów, przy czym prezesi klubów wojewódzkich automatycznie zostają 
członkami Zarządu Głównego. 

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez jego członków lub 
Walne Zebranie Członków/Zjazd Delegatów. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niŜ raz na kwartał. 

§ 29 

Do zakresu działania Zarządu naleŜy: 

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków/Zjazdu Delegatów; 

2) ustalanie budŜetu Stowarzyszenia; 

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i 
ruchomego; 

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków/Zjazdu Delegatów; 

6) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia; 

7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu 
Członków/Zjeździe Delegatów; 

8) podejmowanie uchwał o formach współpracy z innymi organizacjami i 
instytucjami;  

9) powoływanie wojewódzkich i powiatowych jednostek organizacyjnych (w formie 
uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków); 

10) ustanawianie minimalnej, obowiązkowej wysokości składki członkowskiej (w 
formie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy członków); 

11) zatwierdzanie logo, odznak i legitymacji członkowskich Stowarzyszenia; 

12) przyjmowanie członków zwyczajnych; 

13) podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia i wykluczenia członków; 

14) uchylanie uchwał Zarządów terenowych jednostek organizacyjnych niezgodnych 
ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków/Zjazdu Delegatów. 
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Komisja Rewizyjna 

 

§ 30 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym Stowarzyszenia powołanym do 
sprawowania kontroli nad jego działalnością.  

2. Komisja Rewizyjna składa się od pięciu do siedmiu osób, w tym 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków wybranych 
indywidualnie przez Walne Zebranie Członków/Zjazd Delegatów. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy kontrola co najmniej raz na rok 
całokształtu działalności Stowarzyszenia, wszystkich jego organów i struktur 
terenowych. Kontrola dotyczy w szczególności działalności finansowej, zgodności 
działania ze Statutem Stowarzyszenia oraz jego uchwałami. 

4. Komisja moŜe Ŝądać wyjaśnień i dokumentów od wszystkich organów 
stowarzyszenia, 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy członków, w przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos Przewodniczącego. 

§ 31 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia; 

2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z 
przeprowadzonych kontroli; 

3) prawo Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków/Zjazdu 
Delegatów w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego 
statutowych obowiązków, a takŜe prawo Ŝądania zwołania posiedzenia Zarządu 
Głównego;  

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd 
Główny w terminie ustalonym Statutem; 

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków/Zjazdu Delegatów wniosków o 
udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia; 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu 
Członków/Zjeździe  Delegatów. 

§ 32 

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez jej członków 
lub Walne Zebranie Członków/Zjazd Delegatów. 

 

Sąd KoleŜeński 

 

§ 33 

1. Sąd KoleŜeński jest organem kolegialnym Stowarzyszenia powołanym do 
rozstrzygania wszelkich sporów między członkami Stowarzyszenia.  
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2. Sąd KoleŜeński składa się z Przewodniczącego i dwóch członków powoływanych 
indywidualnie przez Walne Zebranie Członków/Zjazd Delegatów.  

3. Sąd KoleŜeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez jego członków 
lub Walne Zebranie Członków/Zjazd Delegatów. 

 

Rozdział V 

Jednostki terenowe 

 

§ 34 

Zarząd Główny moŜe powołać z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 30 
członków Stowarzyszenia z terenu danego województwa strukturę szczebla 
wojewódzkiego, działającą jako Klub Wojewódzki.  

§ 35 

Władzami Klubu Wojewódzkiego są: 

     1) Walne Zebranie Klubu Wojewódzkiego; 

     2) Zarząd Klubu Wojewódzkiego. 

§ 36 

1. Walne Zebranie Klubu Wojewódzkiego jest zwoływane przez Zarząd Klubu 
Wojewódzkiego co najmniej raz na rok. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd 
Klubu powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 
Zebrania Członków Klubu. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu Wojewódzkiego moŜe być zwołane na 
wniosek Zarządu Klubu Wojewódzkiego, Zarządu Głównego lub Zarządów 1/2 
Klubów Powiatowych. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu winno być 
zwołane w terminie 30 dni od daty złoŜenia wniosku.  

3. W walnym Zebraniu Klubu Wojewódzkiego uczestniczą Zarządy Klubów 
Powiatowych, radni wojewódzcy oraz przedstawiciele władz wykonawczych 
wszystkich i przewodniczący rad wszystkich szczebli samorządowych województwa 
będący członkami z głosem stanowiącym oraz z głosem doradczym przedstawiciele 
Zarządu Głównego i zaproszeni goście. 

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu Wojewódzkiego naleŜy: 

    1) określenie kierunków działalności Klubu Wojewódzkiego; 

    2) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu za rok działalności; 

    3) wybór ze swego grona od 5 do 11 członków Zarządu Klubu Wojewódzkiego. 

5. W skład Zarządu Klubu Wojewódzkiego wchodzą radni wojewódzcy oraz 
przedstawiciele władz wykonawczych wszystkich szczebli i przewodniczący rad 
wszystkich szczebli samorządowych województwa będący członkami 
Stowarzyszenia. 

§ 37 

1. JeŜeli liczba członków Zarządu Klubu Wojewódzkiego przekroczy 15 osób Zarząd 
moŜe wybrać ze swego grona Prezydium Zarządu Klubu Wojewódzkiego, 
działającego samodzielnie na prawach Zarządu Klubu Wojewódzkiego w okresach 
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pomiędzy zebraniami Zarządu Klubu Wojewódzkiego, które zwoływane jest nie 
rzadziej niŜ raz na 4 miesiące. W skład Prezydium Zarządu Klubu Wojewódzkiego 
wchodzą wyłonieni w wyborach przez Zarząd Klubu: Prezes, od 2 do 3 
Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik, 

2. Do kompetencji Zarządu Klubu Wojewódzkiego naleŜy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu Wojewódzkiego i władz 
krajowych;  

2) organizowanie i prowadzenie bieŜącej działalności Klubu Wojewódzkiego; 

3) proponowanie i zatwierdzanie zgodnie z instrukcja Zarządu Głównego 
kandydatów na wybory samorządowe szczebla wojewódzkiego; 

   4) występowanie w imieniu Klubu Wojewódzkiego; 

   5) przyjmowanie członków zwyczajnych na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa przez Zarząd Główny lub w przypadku braku pełnomocnictwa 
występowanie do Zarządu Głównego o nadawanie członkostwa w drodze uchwały; 

6) zasięganie opinii niezaleŜnych źródeł i ekspertów co do programu i sposobów 
realizacji celów Stowarzyszenia; 

7) powoływanie zespołów pomocniczych, komisji do rozwiązywania 
poszczególnych problemów. Zarząd Główny określa ich skład, zadania oraz 
termin zakończenia prac. 

§ 38 

Walne Zebranie Klubu Wojewódzkiego podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Klubu 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

 

§ 39 

Strukturę powiatową zwaną Klubem Powiatowym powołuje Zarząd Klubu 
Wojewódzkiego z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 10 członków 
Stowarzyszenia z terenu danego powiatu. 

§ 40 

Władzami Klubu Powiatowego” są: 

1) Walne Zebranie Członków Klubu Powiatowego; 

2) Zarząd Klubu Powiatowego. 

§ 41 

1. Walne Zebranie Członków Klubu Powiatowego jest zwoływane przez Zarząd co 
najmniej raz na 6 miesięcy. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Klubu 
powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania 
Członków Klubu. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu moŜe być zwołane 
na wniosek Zarządu Klubu Powiatowego, Zarządu Klubu Wojewódzkiego, Zarządu 
Głównego lub 1/2 członków Klubu Powiatowego. Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków Klubu winno być zwołane w terminie 30 dni od daty złoŜenia wniosku. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu naleŜy: 

 1) określenie kierunków działalności Klubu; 

2) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Klubu za kaŜdy rok działalności; 
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3) wybór ze swego grona delegatów na Zjazd Delegatów Stowarzyszenia zgodnie 
z  wytycznymi Zarządu Głównego; 

4) wybór ze swego grona od 3 do 5 członków Zarządu Klubu Powiatowego; 

5) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania klubu. 

§ 42 

1. Zarząd Klubu Powiatowego konstytuuje się w składzie: 

1) Prezes; 

      2) Sekretarz; 

      3) Skarbnik; 

      4) fakultatywnie – Wiceprezes i członkowie; 

      4) radni szczebla powiatowego i gminnego z terenu danego powiatu. 

2. Do kompetencji Zarządu Klubu Powiatowego naleŜy: 

      1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i władz;  

      2) organizowanie i prowadzenie bieŜącej działalności Klubu; 

      3) proponowanie i zatwierdzanie kandydatów na wybory samorządowe szczebla 
gminnego i powiatowego; 

      4) występowanie w imieniu Klubu; 

     5) występowanie o nadawanie członkostwa do upełnomocnionych Zarządów 
Klubów  Wojewódzkich lub do Zarządu Głównego w drodze uchwały; 

     6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia i wykluczenia członków Klubu; 

     7) prowadzenie ewidencji członków Klubu i uaktualnianie jej raz do roku 
przedkładając Zarządowi Głównemu; 

     8) zasięganie opinii niezaleŜnych źródeł i ekspertów co do programu i sposobów 
realizacji celów Stowarzyszenia przez Klub. 

§ 43 

Walne Zebranie Członków Klubu Powiatowego podejmuje uchwałę o rozwiązaniu 
Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

§ 44 

1. Koło Gminne powoływane jest przez Zarząd Klubu Powiatowego z inicjatywy 
własnej lub na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia z terenu danej 
gminy. 

2. Władzami Koła Gminnego są: 

    1) Walne Zebranie Koła Gminnego; 

    2) Zarząd Koła Gminnego. 

3. Walne Zebranie Koła Gminnego jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na 
3 miesiące. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Koła powiadamia członków 
co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Koła. Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Koła Gminnego moŜe być zwołane na wniosek Zarządu Koła Gminnego, 
Zarządu Klubu Powiatowego lub 1/2 członków Koła Gminnego. Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków Koła winno być zwołane w terminie 14 dni od daty złoŜenia 
wniosku. 
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4. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła Gminnego naleŜy: 

1) określenie kierunków działalności Koła Gminnego; 

   2) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Koła Gminnego za kaŜdy rok działalności; 

   3) wybór ze swego grona od 2 do 3 członków Zarządu Koła Gminnego. 

§ 45 

Walne Zebranie Koła Gminnego podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Koła większością 
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

§ 46 

1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata i liczy się od dnia wyborów. 

2. W jednostkach terenowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego działają 
Komisje Rewizyjne w składzie od 3 do 5 członków powoływane przez odpowiednie 
Walne Zebrania Członków. 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia  

 

§ 47 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 48 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

1) składki członkowskie;  

2) darowizny, zapisy, dotacje i spadki;  

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia; 

4) dochody z majątku Stowarzyszenia; 

5) ofiarność publiczna. 

2. Wysokość rocznych składek członkowskich ustala Zarząd Główny. Powinny one 
być wpłacane do końca pierwszego kwartału kaŜdego roku. Nowo przyjęci 
członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 
tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków 
Stowarzyszenia.  

3. Członkowie zwyczajni – emeryci i studenci opłacają składki w wysokości 50 %. W 
wypadkach wyjątkowych Zarząd Stowarzyszenia moŜe przyznać ulgi w opłacaniu 
składek, a nawet całkowicie zwolnić z obowiązku ich płacenia. 

4. Ogólne zasady gospodarowania majątkiem i ewidencji finansowej 
Stowarzyszenia, Klubów Wojewódzkich i Powiatowych oraz Kół Gminnych określa 
Zarząd Główny Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 49 

1. Dla waŜności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych 
Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Skarbnika oraz 
Prezesa lub Wiceprezesa. 

2. Dla waŜności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków 
Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa 

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia upowaŜniony jest Prezes lub dwóch członków 
Zarządu działających łącznie 

§ 50 

1. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 

2. JeŜeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykła 
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu KoleŜeńskiego nie mogą pełnić funkcji w 
innych centralnych władzach Stowarzyszenia. 

§ 51 

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana wymaga kwalifikowanej większości 2/3 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie 
Członków/Zjazd Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

3. Podjęcie uchwał o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być 
przedmiotem Walnego Zebrania Członków/Zjazdu Delegatów wyłącznie wtedy, gdy 
sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania 
Członków/Zjazdu Delegatów. Do zawiadomienia określonego w § 14 ust. 7 naleŜy 
załączyć projekty stosownych uchwał. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 
Członków/Zjazd Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz 
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  


