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 STATUT STOWARZYSZENIA   

 
 

Rozdział 1  
Postanowienia ogólne  

 
§ 1  

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę: FemGlobal. Kobiety w 
polityce międzynarodowej.  

§ 2  
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto 
stołeczne Warszawa.  
 
Stowarzyszenie tworzy oddziały krajowe. 
 
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju 
na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 3  
Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
 

Rozdział 2  
Cele i sposoby ich realizacji  

 
§ 4  

1. Celami Stowarzyszenia są: 
 
1.Zmiana społeczna na rzecz pełnego udziału kobiet w obszarze spraw międzynarodowych; 
 
2. Dbałość o jakość debaty publicznej w obszarze spraw międzynarodowych poprzez 
zapewnianie udziału kobiet i perspektywy płci w dyskusji,  procesach decyzyjnych, 
rozwiązaniach systemowych; 
 
3.Wypracowanie, wdrażanie i promocja rozwiązań instytucjonalnych i systemowych 
zapewniających równość płci w podmiotach zajmujących się sprawami międzynarodowymi; 
 
4. Prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej na rzecz pełnego udziału kobiet w obszarze 
spraw międzynarodowych;  
 
5. Uwzględnianie reprezentacji i perspektywy płci w działalności administracji publicznej i 
samorządowej, badaniach naukowych, analizach eksperckich i działalności dziennikarsko-
publicystycznej, działalności organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i 
działalności biznesowej;   
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6. Tworzenie instrumentów wspierających kobiety zajmujące się sprawami międzynarodowymi 
w ich indywidualnym rozwoju;  
 
7. Udzielanie wsparcia kobietom aktywnym w obszarze spraw międzynarodowych, szczególnie 
w sytuacjach mobbingu, dyskryminacji, łamania praw pracowniczych i naruszania dobrych 
praktyk ze względu na płeć.  
 

§ 5 
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Tworzenie komunikacji pomiędzy osobami zajmującymi się sprawami międzynarodowymi, w 
tym zrzeszonymi w stowarzyszeniu i sympatyzującymi ze stowarzyszeniem, na rzecz budowania 
relacji między nimi oraz wzmacniania potencjału i wpływu kobiet na sprawy międzynarodowe;  
 
2) Wspieranie udziału członkiń i innych kobiet w debacie publicznej, eksperckiej oraz 
akademickiej w obszarze spraw międzynarodowych poprzez:  
 
a) Wspieranie zapewnienia udziału kobiet w procesach decyzyjnych w obszarze spraw 
międzynarodowych;  
 
b) Promowanie dobrych praktyk na rzecz równości płci poprzez udział w konsultacjach 
społecznych, opiniowaniu prawa i stosowanych rozwiązań; 
 
c) Organizację wydarzeń dla kobiet aktywnych w obszarze spraw międzynarodowych: spotkań 
sieciujących, szkoleń, warsztatów, konferencji, wyjazdów studyjnych, publikacji medialnych i w 
sieciach społecznościowych i innej działalności;  
 
d) Organizację wydarzeń własnych oraz paneli w ramach konferencji organizowanych przez inne 
podmioty; 
 
e) Tworzenie bazy danych ekspertek zajmujących się sprawami międzynarodowymi i 
dziedzinami pokrewnymi; 
 
f) Współpracę z innymi podobnymi inicjatywami w Polsce i za granicą. 
 
g) Działalność wydawniczą. 
 

h) Udzielanie pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego w sytuacjach naruszenia i łamania 
praw pracowniczych. 



3 
 

3. Działalność statutowa Stowarzyszenia ma charakter niedochodowy i w całości będzie 
finansowana przez Stowarzyszenie. 

4. Działalność statutowa Stowarzyszenia stanowiąca działalność pożytku publicznego w 
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie może być prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie. 

 

5. Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia oraz osoby wchodzące do władz Stowarzyszenia mogą 
być zatrudniani jako pracownicy/współpracownicy Stowarzyszenia za zgodą Zarządu wyrażoną 
bezwzględną większością głosów przy kworum 2/3. 

 

 Rozdział 3  
Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia  

§ 6  
Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  
1. zwyczajnych,  
2. wspierających,  
3. honorowych.  
 

§ 7  
 

Członkinią/członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda/y obywatel/ka Polski jak 
również cudzoziemiec/ka, bez względu na miejsce zamieszkania. 

§ 8 
1.Członkinie/członków zwyczajne/nych w poczet Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd zwykłą 
większością głosów, po złożeniu przez nie/nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego 
przez Zarząd.  
 
2. Członkostwo nabywa się w dniu podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu 
uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego, do 
którego przysługuje prawo do odwołania.  
 
3. Założycielki i założyciele Stowarzyszenia, które podpisały listę założycielek dołączoną do 
wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkiniami z chwilą uprawomocnienia się 
postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.  
 
 

§ 9  
1. Członkinie/członkowie zwyczajne/ni mają prawo:  

 
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członkiń/Członków z głosem stanowiącym,  
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  
c) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 
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d) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o 
sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia, 

e) otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,  
f) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia, 
g) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia. 

 
 

§ 10  
Członkinie/Członkowie zwyczajne/ni mają obowiązek:  
 
1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,  
2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,  
3. przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  
4. opłacać regularnie składki. 
 

§ 11  
 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:  
 
a) śmierci członkini/członka lub utraty osobowości prawnej przez członkinię/członka 
wspierającą/ego lub honorową/ego,  
b) wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,  
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia.  
 
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez 
członkinię/członka postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, lub 
niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok (w przypadku członków 
zwyczajnych) bądź niewywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń 
(w przypadku członków wspierających).  
 
3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członkini/członek może się 
odwołać do Walnego Zebrania Członkiń i Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z 
uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie 
rozpoznawane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członkiń i Członków. Do czasu 
rozpoznania odwołania przez Walne Zebranie Członkiń i Członków członkini/członek, którego 
odwołanie dotyczy zawieszony jest w prawach członka. 
 
4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członkiń i członków 
wspierających i honorowych.  
 

§ 12  
 

Członkinią/członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej 
formie wspiera działania Stowarzyszenia. 
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§ 13  
 

Członkinię/Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia. 
 

§ 14  
1. Członkinie/Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członkini 
zwyczajnej /członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na 
Walnym Zebraniu Członkiń i Członków przysługuje im tylko głos doradczy.  
 
2. Członkinie i Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego 
zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.  
 
3. Członkinie i Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Walnego 
Zebrania Członkiń i Członków z głosem doradczym.  
 
4. Członkini/Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek 
członkowskich. 
 

§ 15  
1. Godność członkini honorowej/członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla 
Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.  
 
2. Członkini honorowa/członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień 
członkini zwyczajnej/członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego wyborczego, a na 
Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.  
 
3. Członkinie honorowe i członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji 
jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.  
 
4. Członkinie honorowe i członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach 
Walnego Zebrania Członkiń i Członków z głosem doradczym.  
 
5. Członkini honorowa/członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia 
składek członkowskich.  
 

Rozdział 4  
Władze Stowarzyszenia  
Postanowienia Ogólne  

§ 16  
1. Władzami Stowarzyszenia są:  
a) Walne Zebranie Członkiń i Członków;  
b) Zarząd;  
c) Komisja Rewizyjna.  
 
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. 
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3. Członkinie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierane są przez Walne Zebranie Członkiń i 
Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy 
członkiń/członków uprawnionych do głosowania, chyba że więcej niż połowa członkiń i 
członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.  
 
4. Wyboru Członkiń Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – członkiń 
i członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.  
 
 

§ 17  
 
1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:  
a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 16 ust. 2, uważa się 
dzień odbycia Walnego Zebrania Członkiń i Członków i dokonania wyboru nowych członków.  
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,  
c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,  
d) odwołania w przypadku naruszenia przez członkinię/a postanowień Statutu, nieprzestrzegania 
uchwał władz Stowarzyszenia, niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden 
rok, nienależytego wywiązywania się z pełnionej funkcji przez Walne Zebranie Członkiń i 
Członków na wniosek co najmniej 7 członkiń i członków Stowarzyszenia.  
 
2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu 
Członkiń i Członków, o którym mowa w ust. 1 lit. a dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna 
pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.  
 
3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 
miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. Przepisy te odnoszą się 
także do dokooptowania członkiń/członków w razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji. W razie niedokonania wyboru nowych władz w 
terminie określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży 
obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia.  
 

Walne Zebranie Członków  
§ 18  

1. Walne Zebranie Członkiń i Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
 
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członkiń i Członków należy:  
a) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,  
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
c) udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,  
d) wybór Zarządu, 
e) wybór Komisji Rewizyjnej,  
f) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,  
g) uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,  
h) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym 
w § 11 ust.3,  
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i) określenie wysokości składki członkowskiej,  
j) dokonywanie zmian w Statucie,  
k) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,  
l) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,  
m) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu 
do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.  
 
  

§ 19  
 
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członkiń i Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd i 
jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 18 ust. 2 pkt a, b, c, d i e.  
 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członkiń i Członków zostaje zwołane przez Zarząd:  
a) z własnej inicjatywy,  
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,  
c) na pisemny wniosek 1/3 liczby członkiń i członków Stowarzyszenia.  
 
3. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń i Członków w 
celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 11 ust. 3 oraz w celu uzupełnienia 
składu władz Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo 
od dnia zmniejszenia się składu władz.  
 
4. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:  
 
a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń i Członków w ciągu 30 dni od 
upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń i Członków,  
 
b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń i Członków w ciągu 30 dni od 
dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b i c,  
 
c) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń i Członków w przypadkach i 
terminie określonym w ust. 4.  
 
6. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członkiń i Członków 
powinien powiadomić wszystkie członkinie i wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie za 
potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie 
później 14 dni przed tym terminem.  
 
7. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członkiń i Członków zmieniony lub 
rozszerzony.  
 
8. Jeżeli Członkinie i Członkowie organów władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w 
formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 
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9. Głosowanie podczas posiedzeń władz stowarzyszenia może odbywać się w formie 
elektronicznej, o ile zostaną zapewnione: transmisja obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, 
dwustronna komunikacji w czasie rzeczywistym, wykonywanie osobiście lub przez 
pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. 
 
 

§ 20  
1. Jeżeli ust. 2 nie stanowi inaczej Walne Zebranie Członkiń i Członków podejmuje uchwały 
zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania 
obecnych na Walnym Zebraniu Członkiń i Członków.  
 
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członkiń i 
Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
liczby członków.  
 
3. Jeżeli Walne Zebranie Członkiń i Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 
2 z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się drugie Walne Zebranie Członkiń i 
Członków w odstępie jednej godziny, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną 
większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do 
głosowania. 
 
 

Zarząd Stowarzyszenia  
§ 21  

1. Zarząd składa się z 3 - 5 członkiń/członków, w tym Prezeski/Prezesa oraz członkiń Zarzadu.  
  
2. Liczbę członkiń/członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członkiń i Członków.  
 

§ 22  
 
1. Do kompetencji Zarządu należy:  
 a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,  
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członkiń i Członków,  
d) przyjmowanie i wykreślanie z listy członkiń i członków,  
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,  
f) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,  
g) podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,  
 
 

§ 23  
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.  

 
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy liczby jego członkiń/członków.  
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Komisja Rewizyjna  

 
§ 24 

  
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3– 5 członkiń/członków. 
 
2. Liczbę członkiń/członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członkiń i Członków.  
 
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po swoim wyborze.  
 
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkinie/członkowie Zarządu.  
 
5. Członkinie/członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu 
z głosem doradczym.  
 

§ 25 
 
 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.  
 
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
 
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,  
b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem 
przez Zarząd,  
c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członkiń i 
Członków przez Zarząd,  
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi,  
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członkiń i Członków w przypadku określonym w § 19 ust. 5.  
 

§ 26  
 
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
pół roku.  
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy liczby jej członkiń/członków. 
 
 

Rozdział 6 
 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 
 

§ 27  
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:  
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1. wpływów ze składek członkowskich;  
2. wpływów z darowizn, spadków i zapisów;  
3. wpływów z dotacji;  
4. wpływów z działalności statutowej;  
5. ofiarności publicznej;  
6. przychodów z majątku Stowarzyszenia;  
7. dochody z działalności gospodarczej. 
 
 

§ 28  
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.  
 
2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.  
 

§ 29  
 
Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w 
szczególności w sprawach majątkowych upoważnieni są Prezeska/Prezes z jedną z 
Członkiń/Członków Zarządu, działających łącznie. 
 
       Rozdział 7.  
 

Oddziały Stowarzyszenia 

§ 30 

Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały na terenie całego kraju. Oddziały Stowarzyszenia nie 
posiadają osobowości prawnej. 

§ 31 

1. Oddziały powołuje i likwiduje Zarząd bezwzględną większością głosów, o ile uzna powołanie 
Oddziału na danym obszarze za uzasadnione z punktu widzenia realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia, przy kworum wynoszącym minimum 2/3 Członkiń/Członków Zarządu.  

2. Oddział Stowarzyszenia tworzy minimum pięć osób będących Członkiniami lub Członkami 
Stowarzyszenia. 

3. Oddział Stowarzyszenia działa na obszarze określonym w uchwale Zarządu o powołaniu 
Oddziału. 

4. Oddziały podlegają władzom krajowym Stowarzyszenia i prowadzą działalność w ramach 
programu przyjętego przez Zarząd Oddziału w formie uchwały. 
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§ 32  

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Oddziału; 

2) Zarząd Oddziału. 

2. W sprawach nieuregulowanych odrębnie, do władz Oddziału Stowarzyszenia, stosuje się 
odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz krajowych. 

§ 33  

1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia.  

2. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału jako: 

1) sprawozdawczo-wyborcze - co 2 lata; 

2) sprawozdawcze – raz na rok. 

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału w szczególności należy: 

1) uchwalanie ogólnych kierunków działalności Oddziału; 

2) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i ich przekazywanie Zarządowi  
Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu Oddziału; 

3) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 

4) wybór Zarządu Oddziału; 

5) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie obrad; 

6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. 

§ 34  

1. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą: 

1) z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz głosem stanowiącym – czlonkinie/członkowie 
zwyczajni Stowarzyszenia zrzeszeni w danym Oddziale; 

2) z głosem doradczym: członkowie wspierający i honorowi z terenu Oddziału, 
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2. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub 1/5 liczby 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia zrzeszonych w danym Oddziale, Zarząd Oddziału 
zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału, które odbywa się w ciągu miesiąca od daty 
zgłoszenia wniosku. Zarząd Oddziału może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału 
także z własnej inicjatywy. 

§ 35 

1. Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd składający się z 3-5 
Członkiń/Członków. Liczbę Członkiń/Członków Zarządu Oddziału na daną kadencję ustala 
Walne Zebranie Oddziału. Pracami Zarządu Oddziału kieruje Prezeska/Prezes Oddziału. 

2. Członkinie/Członków Zarządu Oddziału wybiera Walne Zebranie Oddziału na okres 2 lat. 

3. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 
połowy jego członków w tym obowiązkowo Prezeski Oddziału. 

4. Zarząd Oddziału: 

1) kieruje bieżącą działalnością Oddziału; 

2) występuje na zewnątrz w imieniu Oddziału; 

3)realizuje zadania określone przez Zarząd, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz 
Walne Zebranie Oddziału; 

4) opracowuje, zatwierdza i realizuje roczne plany pracy Oddziału; 

5) składa sprawozdania z działalności Oddziału Walnemu Zebraniu Oddziału i Zarządowi 
Stowarzyszenia; 

6) podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia do Oddziału nowych członkiń/członków i ustania 
tego członkostwa; 

7) wnioskuje w sprawach finansowych do Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub składa 
oświadczenia woli w zakresie zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia w ramach udzielonych 
przez Zarząd pełnomocnictw. 

5. Zarząd Oddziału jest obowiązany przekazać treść podjętych uchwał Zarządowi 
Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia. Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje 
prawo uchylenia uchwały Zarządu Oddziału w przypadku jej rażącej niezgodności ze statutem, 
po przedstawieniu pisemnego uzasadnienia. Uchylenie uchwały Zarządu Oddziału może być 
dokonane w ciągu 14 dni od dnia jej przekazania Zarządowi. 

§ 36 
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1. Zarząd Oddziału składa Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia roczne sprawozdania z 
działalności Oddziału oraz przedstawia plan pracy na rok następny. 

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału są zwoływane przez Prezeskę/Prezesa Oddziału w miarę 
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. § 35 Czynności kontrolne wobec Oddziału 
wykonuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

§ 37 

1. Oddział może być rozwiązany uchwałą Zarządu w następujących przypadkach: 

1) rażącego naruszenia statutu lub uchwał władz krajowych Stowarzyszenia przez Zarząd 
Oddziału lub Walne Zebranie Oddziału, po uprzednim udzieleniu upomnienia; 

2) wniosku Walnego Zebrania Oddziału, wyrażonego w formie uchwały podjętej większością 
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych zrzeszonych w danym 
Oddziale; 

3) braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego dla dalszego istnienia Oddziału; 

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, gdy stwierdzi ona wystąpienie przesłanek o 
których mowa w punkcie 1 i 3 niniejszego ustępu. 

2. Zarząd może uchwałą odwołać Zarząd Oddziału, gdy stwierdzi rażące naruszenia Statutu lub 
uchwał władz krajowych Stowarzyszenia przez Zarząd Oddziału lub Walne Zebranie Oddziału, 
prowadzenie przez Zarząd Oddziału działań sprzecznych z oficjalną polityką Zarządu 
Stowarzyszenia, albo niewypełnianie lub nieprawidłowe swoich statutowych obowiązków. 
Wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o odwołanie Zarządu Oddziału z przyczyn o których mowa 
w zdaniu 1. przysługuje również Komisji Rewizyjnej. Po podjęciu uchwały o odwołaniu Zarządu 
Oddziału Zarząd w ciągu miesiąca zwołuje nadzwyczajne sprawozdawczo- wyborcze Walne 
Zebranie Oddziału. 

 
Rozdział 8. Postanowienia końcowe 

§ 38 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 
Członkiń/Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. 

 

§ 39 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 
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2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera 
likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

 
Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu ..................................  

 
 
 


