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STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB Z CELIAKIĄ  
I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ  

 

I. Postanowienia ogólne  
 

§ 1  
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie 
Bezglutenowej (w dalszej części zwane Stowarzyszeniem) i działa na podstawie 
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.  

2. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z żadnym wyznaniem.  
 

§ 2  
 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów 
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 
104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.  
 

 
§ 3  

 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.  

 
§ 4  

 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy 
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono 
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe.  

3. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się 
tłumaczeniem nazwy na język angielski, która brzmi: Polish Coeliac Society.  
 

§ 5  
 

1. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz 
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 
Stowarzyszenia.  

2. Zasady przyznawania odznak, medali honorowych, nagród i wyróżnień określa i 
aktualizuje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.  
 

§ 6  
 

Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych organizacji o podobnych celach 
działania.  
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§ 7  
 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób chorych na celiakię i 
będących z innych powodów na diecie bezglutenowej, rodziców, opiekunów i 
krewnych chorych dzieci oraz innych osób dobrej woli, którym bliska jest 
problematyka diety bezglutenowej i celiakii.  

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej 
ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.  

 
 

II. Cele i zasady działania Stowarzyszenia  
 

§ 8  
 

Celem działania Stowarzyszenia jest:  
 

a) Popularyzacja i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat celiakii i diety 
bezglutenowej w celu poprawy jakości życia społecznego chorych.  

b) Zwiększenie wykrywalności choroby i poprawa jakości opieki lekarskiej nad chorymi 
na celiakię i innymi osobami na diecie bezglutenowej.  

c) Pomoc osobom chorym w pokonywaniu trudności związanych ze stosowaniem 
diety bezglutenowej.  

d) Integrowanie środowiska chorych na diecie bezglutenowej wokół wspólnych celów.  

e) Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem 
jest działanie na rzecz chorych.  
 

 
§ 9  

 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

 

a) Prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 
popularyzującej wiedzę na temat choroby w społeczeństwie i wśród samych 
chorych.  

b) Rzecznictwo interesów osób chorych, pomoc prawną i psychologiczną.  

c) Współpracę ze środowiskami medycznymi i akademickimi.  

d) Wspieranie i śledzenie działalności badawczej dotyczącej celiakii.  

e) Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, a także innymi organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.  

f) Organizowanie wspólnych spotkań integracyjnych, edukacyjnych i wyjazdów dla 
chorych i ich rodzin.  

g) Pomoc finansową lub rzeczową dla chorych w trudnej sytuacji materialnej.  
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2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w 
zakresie organizacji spotkań integracyjnych, edukacyjnych i wyjazdów dla chorych i 
ich rodzin. 
 

 
§ 10  

 
Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej 
celami.  

 
§ 11  

 

1. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek, jak również nie może zabezpieczać 
zobowiązań swoim majątkiem swoim członkom, członkom władz lub pracownikom 
oraz osobom, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.  

2. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich 
członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.  

3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, 
członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze 
statutowego celu Stowarzyszenia.  

4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub 
pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki  
 

§ 12  
 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i 
honorowych.  

 
§ 13  

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia przyjęta na podstawie złożenia 
pisemnej deklaracji o członkostwie, zaakceptowanej przez Zarząd Stowarzyszenia.  

2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, która 
ukończyła 16 lat pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna 
prawnego.  

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec pod warunkiem 
posiadania miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
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§ 14  

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia.  

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 
uchwały Zarządu.  

3. Członek wspierający, który jest osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez 
swojego przedstawiciela.  
 

§ 15  
 

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

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.  

 

§ 16  
 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:  
 

a) biernego i czynnego prawa w wyborach do Władz Stowarzyszenia,  

b) uczestniczenia w zebraniach i zjazdach Stowarzyszenia,  

c) współdecydowania o działalności statutowej Stowarzyszenia,  

d) uczestniczenia w zjazdach, konferencjach, imprezach oraz innych akcjach  
organizowanych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,  

e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,  

f) korzystania z pomocy udzielanej przez Stowarzyszenie,  

g) posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki organizacyjnej 
Stowarzyszenia.  

 
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

 

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

b) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia,  

c) regularnego opłacania składek członkowskich. 
 

§ 17  
 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa 
wyborczego, mogą mieć udział z głosem doradczym w zjazdach i zebraniach 
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dotyczących decyzji co do działalności statutowej Stowarzyszenia. Poza tym 
posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.  

2. Członek wspierający jest zobowiązany do przestrzegania Statutu i uchwał 
Stowarzyszenia, a także wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.  

3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.  
 

 
 
 
 

§ 18  
 

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:  
 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia  

b) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu: 

 nieprzestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia 

 w przypadku członkostwa zwyczajnego nieopłacenia składki członkowskiej w 
określonym terminie (bez powiadamiania Zarządu Stowarzyszenia o 
przyczynach i pomimo upomnień)  

 niewywiązywania się z zobowiązań wobec Stowarzyszenia  

c) śmierci członka ( w przypadku osoby prawnej utraty osobowości prawnej)  

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu  
 

 2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa 
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia.  

 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.  

 4. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia do czasu rozpatrzenia odwołania jest 
zawieszony w prawach członkowskich.  

 
 

IV. Władze Stowarzyszenia 
 

§ 19  
 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:  
 

a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia  

b) Zarząd Stowarzyszenia  

c) Komisja Rewizyjna  

 2. Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną wybiera w głosowaniu jawnym 
bezwzględną większością głosów Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 
Kadencja trwa cztery lata. 
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 3. Uchwały Władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.  

 4. W przypadku, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie 
zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić na 
drodze kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, której dokonują pozostali 
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej 
niż 1/3 składu organu.  

 
 
 

§ 20  
 

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą 
Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:  
 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni 

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście 
  

 2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne – zwoływane 
przez Zarząd Stowarzyszenia lub nadzwyczajne – zwoływane w trybie § 23 Statutu.  

 3. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwyczajne jest zwoływane raz na 
rok przez Zarząd Stowarzyszenia.  

 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane 
w każdym terminie.  

 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków 
co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zgromadzenia za pomocą wszelkich 
dostępnych środków komunikacji; w szczególności listownie, telefonicznie, za 
pomocą poczty elektronicznej, a także w każdy inny skuteczny sposób.  

 
§ 21  

 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają w pierwszym 
terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób 
uprawnionych do głosowania; w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez 
względu na ilość obecnych.  

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zmieniająca statut 
zapada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim terminie bez względu 
na liczbę członków obecnych na posiedzeniu. 

 
§ 22  

 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:  
 

a) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, finansowej i 
rozwoju Stowarzyszenia.  
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b) Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.  

c) Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu.  

d) Wybór i odwoływanie wszystkich Władz Stowarzyszenia.  

e) Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.  

f) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.  

g) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i jego oddziałów oraz o 
przeznaczeniu jego majątku. 

h) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.  

i) Rozpatrywanie innych spraw dotyczących działalności Stowarzyszenia 
wniesionych pod obrady.  

j) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.  

k) Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych dla kompetencji pozostałych Władz 
Stowarzyszenia.  

 
§ 23  

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest 
przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek: Komisji 
Rewizyjnej albo przynajmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia zgłoszony 
na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.  

2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawy, dla których zostało 
zwołane.  

 
§ 24  

 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością 
Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 do 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, 
sekretarza i skarbnika, wybieranych przez Zarząd Stowarzyszenia ze swego grona. 

3. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:  

a) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.  

b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.  

c) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. 

d) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia oraz nadzór nad 
prowadzeniem działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie. 

e) Sporządzanie planów pracy i budżetu, przygotowywanie sprawozdań 
merytorycznych i finansowych ze swej działalności.  

f) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.  
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g) Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.  

h) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji 
międzynarodowych i krajowych związków stowarzyszeń.  

i) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 

j) Powoływanie i nadzorowanie działalności oddziałów terenowych 
Stowarzyszenia oraz ich rozwiązywanie.  

k) Zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia.  

l) Prowadzenie ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia.  

m) Podejmowanie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia środków pieniężnych 
lub rzeczowych przekazanych na rzecz Stowarzyszenia, a w szczególności 
darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.  

 

4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy członków; w razie równej liczby głosów 
decyduje głos prezesa Zarządu Stowarzyszenia.  

5. Funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia można pełnić przez więcej niż jedną 
kadencję.  

6. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej 
niż dwa razy do roku.  

7. Zarząd Stowarzyszenia może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych 
Stowarzyszenia osobie trzeciej za jej zgodą. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 
przez osobę nie będącą członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie wyłącza 
odpowiedzialności Zarządu Stowarzyszenia za ich rzetelność i zgodność z 
obowiązującymi w tym zakresie, odrębnymi przepisami.  

8. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane. Protokoły z posiedzeń 
Zarządu Stowarzyszenia wraz z odpisem uchwał są jawne i dostępne każdemu 
zainteresowanemu członkowi Stowarzyszenia.  

9. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem 
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 
 

 
§25 

 
 

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli działalności Stowarzyszenia.  

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków spośród których wybierany jest 
przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.  

 3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy członków; w razie równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego.  

4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z 
członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
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 nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości 
służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu, 

 nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
 

a) Przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia, w szczególności 
finansowej pod względem legalności, gospodarności i celowości.  

b) Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków 
Stowarzyszenia.  

c) Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego  

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia.  

d) Składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.  

e) Nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych oddziałów terenowych  

Stowarzyszenia.  

f)  Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków 
Stowarzyszenia.  

g) Dokonywanie interpretacji Statutu.  
 

V. Oddziały terenowe Stowarzyszenia  
 

§ 26  
 

1. Oddziały terenowe Stowarzyszenia powstają na podstawie uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia po rozpatrzeniu pisemnego wniosku grupy inicjatywnej.  

2. Grupę inicjatywną stanowi minimum 15 osób.  

3. Zarząd Stowarzyszenia w uchwale określa teren działalności oddziału 
uwzględniając podział administracyjny kraju.  

4. Na wniosek 1/5 członków zainteresowanego oddziału terenowego, jego Zarządu lub 
Komisji Rewizyjnej za zgodą Zarządu Stowarzyszenia oddział terenowy może 
uzyskać osobowość prawną. 

5. O rozwiązaniu oddziału terenowego decyduje Zarząd Stowarzyszenia.  
 

§ 27  
 

 1. Władzami oddziału terenowego Stowarzyszenia są:  
 

a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Stowarzyszenia.  

b) Zarząd Oddziału.  

c) Komisja Rewizyjna Oddziału.  

 

 2. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 
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cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 
głosów podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia. 

 3. W przypadku, gdy skład Zarządu Oddziału Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej 
Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu 
może nastąpić na drodze kooptacji spośród członków Oddziału Stowarzyszenia, 
której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie 
można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.  

 
§ 28  

 

1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału 
Stowarzyszenia, które zwołuje Zarząd Oddziału - może być zwyczajne lub 
nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Stowarzyszenia jest 
zwoływane raz w roku.  

 
§ 29  

 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia 
należy:  
 

a) Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej oddziału w 
porozumieniu i za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.  

b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i 
Komisji Rewizyjnej Oddziału.  

c) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej Oddziału.  

d) Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.  
 

§ 30  
 

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w 
pierwszym terminie, w drugim terminie lub podczas Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Członków Oddziału bez względu na ilość obecnych.  

 
§ 31  

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z 
własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej 
Oddziału, lub co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału.  

2. Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w terminie 30 
dni od daty zgłoszenia wniosku.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, 
dla których zostało zwołane.  
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§ 32  
 

Zarząd Oddziału składa się z 3 do 4 członków, wśród których wybierany jest prezes, 
jego zastępca i skarbnik. Do jego kompetencji należy:  

 

a) Reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim 
terenie.  

b) Kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i 
uchwałami Władz Stowarzyszenia.  

c) Samodzielne zarządzanie majątkiem oddziału wraz z ponoszeniem pełnej 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Przepis ten dotyczy wyłącznie 
oddziałów posiadających osobowość prawną.  

d) Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i 
Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia oraz Zgromadzeń 
Nadzwyczajnych. 

e) Składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zgromadzeniem 
Członków Oddziału Stowarzyszenia.  

f) Składanie Zarządowi Stowarzyszenia okresowych sprawozdań z działalności 
merytorycznej i finansowej.  

 
§ 33 

 

1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa 
Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.  

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż 
raz na pół roku. 
 

  § 34  
 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, spośród których wybierany 
jest przewodniczący.  

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.  
 

§ 35 
 

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:  
 

a) Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności oddziału 
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem legalności, 
gospodarności i celowości.  

b) Przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.  

c) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków 
Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.  
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VI. Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia  
 

§ 36  
 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:  

a) darowizn, spadków, zapisów,  

b) dotacji,  

c) składek członkowskich,  

d) wpływów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.  

 

 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 
bankowym Stowarzyszenia.  

 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad 
określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 
działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej 
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w sferze 
działalności pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między 
członków Stowarzyszenia. 

 
 4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą (zgodnie z PKD 2007) w 

zakresie: 
 

a) wydawania książek – 58.11.Z 

b) wydawania czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z 

c) pozostałej działalności wydawniczej – 58.19.Z 

d) dzierżawy własności intelektualnej – 77.40.Z 

e) pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych – 73.12. B 

f) pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych (Internet) – 73.12. C 

g) pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 
mediach – 73.12. D 

h) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z 

i) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet – 47.91.Z 

j) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych - 
85.59.B 

k) działalności wspomagającej edukację - 85.60.Z 

l) działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania - 58.29.Z 

m) działalności związanej z oprogramowaniem - 62.01.Z 

n) pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych - 62.09.Z 
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5 Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na 

podstawie istniejących struktur lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo 
zakłady na zasadzie rachunku ekonomicznego: 
 

a) zakłady są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają Zarządowi, 

b) Zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduje zakład oraz jego Kierownika, 

c) zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem 
określa regulamin uchwalany przez Zarząd. 
 

§ 37  
 

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych i 
składania wszelkich oświadczeń woli upoważnionych jest dwóch członków Zarządu 
Stowarzyszenia działających łącznie.  

 
VII. Postanowienia końcowe  

 
§ 38  

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia bezwzględną 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania w pierwszym terminie; a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu 
bez względu na ilość obecnych.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie 
Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku 
Stowarzyszenia 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 
Prawa o Stowarzyszeniach. 

 


