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STATUT 

STOWARZYSZENIA „KONGRES KOBIET” 

Przyjęty uchwałą nr 2 Zgromadzenia Założycieli w dniu 30.09.2009,  

Zmieniony uchwałami:  

- nr 1 Zgromadzenia Założycieli z dnia 16.11.2009,  

- nr 1 Zgromadzenia Założycieli z dnia 21.12.2009,  

- nr 7,8 i 9 Walnego Zebrania Członków z dnia 9.05.2011,  

- nr 9 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.05.2013,  

- nr 10 Walnego Zebrania Członków z dnia 25.06.2014. 

 

DZIAŁ I  

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CZAS TRWANIA 

 

§ 1 

Stowarzyszenie, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest posiadającym osobowość prawną 

dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.)  

oraz niniejszego Statutu.  

§ 2 

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Stowarzyszenie Kongres Kobiet” w skrócie „Kongres Kobiet”.  

§ 3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.  

§ 4 

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami  

z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnym celu działania.  

§ 5 

Stowarzyszenie ustanawia się na czas nieograniczony.  
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§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członkiń/członków. 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

§ 7 

Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym 

(logo) oraz nazwą w zakresie, w jakim jest to zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

DZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 8 

1. Stowarzyszenie realizuje zadania w zakresie pożytku publicznego, działając na rzecz równych 

praw kobiet i mężczyzn. 

2. Celami Stowarzyszenia są:  

1) działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn,  

2) działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym  

i publicznym,  

3) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział  

w życiu społecznym, politycznym i publicznym,  

4) działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet. 

3. Stowarzyszenie prowadzi działalności nie tylko na rzecz swoich członkiń/członków,  

ale także na rzecz ogółu społeczności. 

4. W ramach celów i zadań określonych w ust. 1 i 2 Stowarzyszenie prowadzi działalność 

naukową, oświatową, kulturalną oraz w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) współpracę i wzajemną pomoc na rzecz członkiń/członków Stowarzyszenia,  

2) wspieranie i promocję inicjatyw kobiet,  

3) organizowanie kampanii na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn,  

4) prowadzenie portalu internetowego, 

5) wspieranie i uczestniczenie w ruchu społecznym „Kongres Kobiet”. 
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DZIAŁ III 

CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 10 

Członkinie/członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1) członkinie zwyczajne/członków zwyczajnych,  

2) członkinie wspierające/członków wspierających,  

3) członkinie honorowe/członków honorowych.  

§ 11 

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się na podstawie uchwały Zarządu podjętej  

po rozpatrzeniu uprzednio złożonego wniosku zainteresowanego. Zarząd może przygotować 

wzór wniosku (deklaracji) członkostwa zwyczajnego i wspierającego.  

 

Rozdział II. Członkowie zwyczajni 

 

§ 12 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu na narodowość, rasę, 

płeć, religię lub poglądy polityczne.  

2. Członkinią zwyczajną/członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski 

lub cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

posiadający rekomendację co najmniej jednego członkini zwyczajnej/członka zwyczajnego 

Stowarzyszenia, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zaakceptowania celów statutowych 

Stowarzyszenia.  

§ 13 

Członkini zwyczajna/członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:  

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych  

postanowieniami niniejszego Statutu,  

2) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,  

3) składać wnioski oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów 

Stowarzyszenia.  
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§ 14 

Członkini zwyczajna/członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:  

1) przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia  

oraz uchwały jego władz,  

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,  

3) popierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie i brać czynny udział  

w pracach Stowarzyszenia,  

4) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w określonej wysokości.  

 

Rozdział III. Członkowie wspierający 

 

§ 15 

1. Członkinią wspierającą/członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, 

która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez 

świadczenie pomocy finansowej lub organizacyjnej.  

2. Kandydatka/kandydat na członkinię wspierającą/członka wspierającego powinien 

posiadać rekomendację co najmniej jednego członkini zwyczajnej/członka zwyczajnego 

Stowarzyszenia.  

§ 16 

Członkini wspierająca/członek wspierający ma prawo:  

1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,  

2) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.  

§ 17 

Członkini wspierająca/członek wspierający jest zobowiązany:  

1) godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,  

2) służyć radą oraz wsparciem w zadeklarowanym zakresie członkiniom/członkom 

Stowarzyszenia oraz Stowarzyszeniu. 

 

Rozdział IV. Członkowie honorowi 

 

§ 18 

1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym, w uznaniu ich 

szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego statutowych celów.  
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2. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia może nastąpić jedynie wyjątkowo  

w przypadku rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia. Utrata i nadanie 

członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej po uprzednim 

uzyskaniu opinii Rady Stowarzyszenia.  

§ 19 

Członkini honorowa/członek honorowy:  

1) jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej,  

2) ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,  

3) ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.  

 

Rozdział V. Ustanie członkostwa oraz wykluczenie członka 

 

§ 20 

1. Ustanie członkostwa zwyczajnego oraz wspierającego w Stowarzyszeniu następuje i jest 

potwierdzane w drodze uchwały Zarządu w przypadku:  

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,  

2) śmierci członkini/członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego zdolności  

do czynności prawnych – w przypadku osób fizycznych,  

3) wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru – w przypadku członkiń 

wspierających/ członków wspierających – osób prawnych.  

2. Ustanie członkostwa następuje również w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia 

stosownie do postanowień § 21 poniżej.  

§ 21 

1. W przypadku uporczywego naruszania przez członkinię/członka Stowarzyszenia 

postanowień niniejszego Statutu, podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami 

Stowarzyszenia lub zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez jeden rok, Zarząd 

może podjąć uchwałę o wykluczeniu członkini/członka ze Stowarzyszenia. Wykluczenie 

członkini/członka ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej zwykłą 

większością głosów. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkini/członka  

ze Stowarzyszenia podlega zaskarżeniu. Wykluczony członkini/członek może od daty 

doręczenia mu uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia odwołać się w terminie  

1 miesiąca do Rady Stowarzyszenia. Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie 

wykluczenia rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu Rady Stowarzyszenia.  
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2. W przypadku zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez dwa lata następuje 

skreślenie członkini zwyczajnej/członka zwyczajnego z listy członkiń/członków Stowarzyszenia. 

Skreślenie następuje po uprzednim wezwaniu członkini/członka do opłacenia zaległych 

składek. Wezwanie może zostać wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez 

członkinię/członka do kontaktu. W przypadku nieuregulowania w całości zaległych składek w 

ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy 

członkiń/członków. O skreśleniu z listy członkini/członek jest informowany w ciągu  

7 dni od daty skreślenia. Informacja o skreśleniu może być wysłana na adres poczty 

elektronicznej, o którym mowa powyżej. Skreślonej członkini/członkowi przysługuje odwołanie 

na zasadach określonych w ust. 1. W odwołaniu można się powoływać wyłącznie na błędne 

ustalenia co do istnienia zaległości a także na uchybienia proceduralne. 

 

DZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA I JEGO REPREZENTOWANIE 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 22 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zebranie Członków,  

2) Zarząd,  

3) Rada Stowarzyszenia, 

4) Komisja Rewizyjna.  

2. Członkinie/członkowie Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkiniami/członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa  

lub podległości służbowej, 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. W przypadku, gdy skład Rady Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu  

w trakcie trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu 

poprzez dokooptowanie w drodze uchwały odpowiednio Rady Stowarzyszenia lub Komisji 

Rewizyjnej, z zastrzeżeniem ust. 4. Dokooptowany członkini/członek Rady Stowarzyszenia  

lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą został powołany 
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członkini/członek w miejsce którego następuje dokooptowanie. Uzupełnienie składu organu, 

w sposób opisany powyżej, nie może dotyczyć więcej niż połowy składu danego organu. 

4. W wyniku uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia zgodnie z ust. 3, liczba członkiń/członków 

Rady nie może przekroczyć liczby członkiń/członków powołanych  

do Rady przez Walne Zebranie Członków przed uzupełnieniem.  

5. W przypadku, gdy członkini/członek organu Stowarzyszenia zostanie powołany  

do drugiego organu Stowarzyszenia, mandat członkini/członka w tym pierwszym organie 

wygasa w momencie powołania do drugiego organu. 

§ 23 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne 

przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych sprawach na żądanie choćby 

jednego członkini/członka danej władzy.  

§ 24 

1. Członkinie/członkowie władz Stowarzyszenia wykonują swoją pracę społecznie,  

z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Rada Stowarzyszenia może w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji, ·o 

której mowa w § 48 ust. 2, wyrazić zgodę na wypłatę wynagrodzenia lub zwrot kosztów 

wszystkim lub niektórym członkiniom/członkom Zarządu, a także określić formę ich zatrudnienia. 

 

Rozdział II. Walne Zebranie Członków 

 

§ 25 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

§ 26 

1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszystkie członkinie 

zwyczajne/członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.  

2. Każdy członkini zwyczajna/członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu 

Członków jeden głos.  

3. (skreślony) 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów  

bez względu na liczbę obecnych członkiń/członków uprawnionych do głosowania, chyba  

że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość.  
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§ 27 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia  

za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdań Rady Stowarzyszenia oraz Komisji 

Rewizyjnej,  

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły 

rok obrotowy oraz innych sprawozdań przewidzianych w przepisach prawa,  

3) zmiana Statutu,  

  4) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,  

 5) powoływanie i odwoływanie członkiń/członków Rady Stowarzyszenia, 

Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia oraz członkiń/członków 

Komisji Rewizyjnej,  

6) udzielanie absolutorium członkiniom/członkom Rady Stowarzyszenia i Komisji 

Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków,  

7) inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania Członków stosownie do 

postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa.  

§ 28 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

§ 29 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 6 miesięcy 

po zakończeniu danego roku kalendarzowego.  

2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być  

w szczególności:  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia  

za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdań Rady Stowarzyszenia oraz Komisji 

Rewizyjnej,   

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły 

rok obrotowy,  

3) udzielanie absolutorium członkiniom/członkom Rady Stowarzyszenia i Komisji 

Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków.  

§ 30 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.  
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2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy,  

na wniosek Rady Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 10% 

(dziesięciu procent) członkiń zwyczajnych/członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

3. Jeżeli Zwyczajne Walne Zebranie Członków, o którym mowa w § 29 ust. 1 powyżej, nie 

zostanie zwołane w przewidzianym terminie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, o 

którym mowa w § 30 ust. 2 powyżej, nie zostanie zwołane przez Zarząd zgodnie z treścią wniosku 

o jego zwołanie, prawo zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Radzie 

Stowarzyszenia.  

§ 31 

Walne Zebrania Członków odbywają się w Warszawie lub w innym mieście wyznaczonym przez 

Zarząd.  

§ 32 

1. Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez ogłoszenie zamieszczone  

na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia co najmniej na 30 (trzydzieści) dni  

przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków. Zarząd może dodatkowo informować 

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków poprzez zawiadomienia przesłane za pomocą poczty 

elektronicznej. Nieotrzymanie przez członkinię/członka zawiadomienia za pomocą poczty 

elektronicznej o terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi o nieważności zwołania.  

2. Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad. 

Członkinie/Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący co najmniej 5% ogółu 

członkiń/członków Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz  

z załączonym projektem uchwały lub projekt zmiany treści uchwały przewidzianej  

w porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków. 

Zarząd może dopuścić z ważnych powodów nowe sprawy do porządku obrad lub zmiany do 

projektów uchwał zgłoszone po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zarząd ma 

prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później niż do otwarcia 

Walnego Zebrania Członków.  

 

Rozdział III. Zarząd 

§ 33 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum 3 (trzech), a maksimum 5 (pięciu) 

członkiń/członków, w tym Prezeski/Prezesa Zarządu i pozostałych Wiceprezesów Zarządu.  
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2. Członkinie/członków Zarządu powołuje się na trzyletnią wspólną kadencję. Mandat 

członkini/członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.  

3. Członkinie/członkowie Zarządu powoływani są spośród członkiń zwyczajnych/członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia.  

4. W przypadku złożenia przez członkinię/członka Zarządu rezygnacji, jego mandat  

oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Zarządu  

lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie 

członkini/członek Zarządu nie zostanie odwołany ze składu Zarządu lub nie zostanie dokonane 

uzupełnienie składu Zarządu zgodnie z § 22 ust. 3.   

5. Członkinie/członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem  

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 34 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:  

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami 

Członków,  

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  

3) opracowywanie planów działalności Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 38 ust. 6, 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  

5) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,  

6) przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia, z zastrzeżenie § 38 ust. 2, 

7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach 

budżetu,  

8) przyjmowanie nowych członkiń/członków i prowadzenie ich ewidencji personalnej,  

9) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych 

organizacjach krajowych i zagranicznych,  

10) przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń,  

11) sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Stowarzyszenia, 

12) podjęcie uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Stowarzyszenia, w sprawie uzyskania 

statusu organizacji pożytku publicznego. 

 

§ 35 

Do Zarządu Stowarzyszenia należy uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Stowarzyszenia, 

wysokości składek członkowskich oraz zasady ich opłacania. Zarząd, w uzasadnionych 
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przypadkach, może zwolnić członkinię/członka Stowarzyszenia z obowiązku opłacenia składki 

członkowskiej.  

§ 36 

Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Stowarzyszenia albo Komisji Rewizyjnej może 

uchwałą zlecić przeprowadzenie audytu finansowego.  

§ 37 

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia  

na zewnątrz upoważniona jest samodzielnie Prezeska/Prezes Zarządu  

lub 2 członkinie/członków Zarządu działających łącznie.  

2. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych 

przez Zarząd Stowarzyszenia.  

3. W umowach z członkiniami/członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje 

Przewodnicząca/Przewodniczący Rady Stowarzyszenia.  

§ 38 

1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej oraz Radzie Stowarzyszenia,  

w terminie do 31 maja każdego roku, a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne 

sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 

ubiegły rok obrotowy.  

2. Zarząd przedstawia Radzie Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej nie później niż do dnia  

30 listopada każdego roku projekt budżetu na następny rok kalendarzowy. W wyjątkowych 

przypadkach projekt ten można przedłożyć w dłuższym terminie, nie później jednak  

niż do dnia 31 stycznia. Rada Stowarzyszenia przyjmuje budżet lub zgłasza poprawki w ciągu  

30 dni od daty przedłożenia projektu przez Zarząd. Zarząd przedkłada Radzie nowy projekt 

budżetu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania poprawek. Kolejny projekt budżetu Rada przyjmuje 

zgodnie z wnioskiem Zarządu lub przyjmuje po naniesieniu własnych poprawek  

albo odrzuca w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia 

na podstawie projektu budżetu do czasu przyjęcia budżetu przez Radę. 

3. Zarząd nie może podjąć uchwały w sprawach, dla których Statut wymaga zgody lub opinii 

Rady Stowarzyszenia bez uprzedniego uzyskania takiej zgody lub opinii, chyba, że Rada 

Stowarzyszenia nie wyda odpowiedniej uchwały w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody 

albo nie wyrazi opinii w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez Zarząd odpowiedniego 

projektu uchwały Zarządu.  
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4. Jeżeli Rada Stowarzyszenia nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd 

może zwrócić się do Walnego Zebrania Członków, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody 

na dokonanie tej czynności. 

5. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Rady Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej  

albo któregokolwiek z członkiń/członków tych organów udzielać wszelkich informacji, w tym 

także w formie pisemnych sprawozdań i zestawień oraz przedstawiać wszelkie dokumenty 

dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.  

6. Zarząd jest obowiązany w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji przedkładać 

Radzie projekt planu działania Stowarzyszenia na okres kadencji. Zarząd może aktualizować 

plan działalności. Postanowienie ust. 2 zdanie trzecie, czwarte, piąte i szóste stosuje się 

odpowiednio.   

§ 39 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 (trzech) 

członkiń/członków Zarządu, chyba że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną 

większość.  

2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos 

ma Prezeska/Prezes Zarządu.  

§ 40 

Rada Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób 

funkcjonowania Zarządu.  

 

Rozdział IV. Komisja Rewizyjna 

 

§ 41 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członkiń/członków,  

w tym Przewodniczącej/Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

2. Członkinie/członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na trzyletnią wspólną kadencję. Mandat 

członkini/członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania 

Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.  

3. Członkinie/członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych 

członkiń/zwyczajnych członków Stowarzyszenia.  

4. W przypadku złożenia przez członkinię/członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji jego mandat 

oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej 

lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie 
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członkini/członek Komisji Rewizyjnej nie zostanie odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej lub nie 

zostanie dokonane uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 22 ust. 3.  

5. Na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 2., dokonuje się wyboru pełnego 

składu Komisji Rewizyjnej, z zachowaniem zasad poniższych: 

1) wybory przeprowadza Przewodnicząca/Przewodniczący Walnego Zebrania 

Członków przy pomocy komisji wyborczej powoływanej spośród członkiń/członków 

Stowarzyszenia;  

2) kandydatki/kandydatów do Komisji Rewizyjnej zgłaszają członkinie/członkowie  

na piśmie lub ustnie na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków; 

kandydatka/kandydat wyraża zgodę na kandydowanie ustnie na posiedzeniu 

Walnego Zebrania Członków lub pisemnie; 

3) jeżeli zostanie zgłoszonych nie więcej niż 3 kandydatki/kandydatów do Komisji 

Rewizyjnej, Przewodnicząca/Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może 

zarządzić głosowanie en bloc na wszystkich zgłoszonych kandydatki/kandydatów, 

których umieszcza się na jednej liście; kandydatki/kandydaci z listy zostają powołani do 

Komisji, jeżeli za listą zostanie oddanych więcej głosów „za” niż „przeciw”; 

4) w przypadku innym niż określony w pkt 3 – na każdą kandydatkę/kandydata oddaje 

się odrębny głos; głosowania przeprowadza się oddzielnie na każdego  

z kandydatek/kandydatów albo w ramach jednego głosowania, w którym nazwiska 

kandydatek/kandydatów umieszcza się na jednej liście wyborczej; 

kandydatka/kandydat staje się członkinią/członkiem Komisji, jeżeli otrzyma więcej 

głosów „za” niż, „przeciw”; jeżeli więcej niż 3 kandydatki/kandydatów otrzyma więcej 

głosów „za” niż „przeciw” do Komisji zostają powołani te  

3 kandydatki/kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów, „za”; jeżeli dwie  

lub więcej kandydatki/kandydatów otrzymuje taką samą liczbę głosów,  

co uniemożliwia ustalenie 3 kandydatek/kandydatów, którzy zostają powołani  

do Komisji, przeprowadza się głosowanie dodatkowe dotyczące tych 

kandydatek/kandydatów, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów; w przypadku, gdy 

wybory lub poszczególne głosowania będą dotyczyć mniejszej liczby 

kandydatek/kandydatów niż 3 – powyższe zasady stosuje się odpowiednio; 

5) jeżeli w wyniku działań określonych w pkt 1-4 nie zostanie wybrany pełny skład Komisji, 

Przewodnicząca/Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zarządza odpowiednie 

głosowania dodatkowe; postanowienie pkt. 4 stosuje się odpowiednio; z ważnych 

powodów Przewodnicząca/Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może 

przerwać posiedzenie Walnego Zebrania Członków i ustalić termin, nie krótszy niż 2 
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tygodnie, po upływie którego odbędzie się kolejna część posiedzenia Walnego 

Zebrania Członków, na którym zostanie wybrany pełny skład Komisji lub odpowiednia 

liczba brakujących członkiń/członków Komisji. 

6. Wybory członkiń/członków Komisji Rewizyjnej dokonywane na innym Walnym Zebraniu 

Członków, niż określonym w ust. 2, w tym wybory uzupełniające, przeprowadza się  

z odpowiednim zastosowaniem zasad określonych w ust. 5.  

§ 42 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.  

2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodnicząca/Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji dokonuje się z wyprzedzeniem 14 dni  

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane pisemnie  

przez członkinie/członków Komisji, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku 

obrad. 

3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:  

1) ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia  

oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgami  

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,  

2) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania  

z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1) powyżej,  

3) przedkładanie Radzie Stowarzyszenia opinii w zakresie udzielenia absolutorium 

członkiniom/członkom Zarządu Stowarzyszenia, 

4) wybór, na podstawie wniosku Zarządu – podmiotu dokonującego badania 

sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. 

4. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi Stowarzyszenia wiążących poleceń 

dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia, co nie wyłącza uprawnień Komisji Rewizyjnej 

określonych w § 38 ust. 5. 

5. Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 1 przed przedłożeniem ich Walnemu Zebraniu Członków 

– przekazuje do wiadomości Radzie Stowarzyszenia.  

6. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania Komisji 

lub bez zachowania wszystkich warunków dotyczących jej zwołania, jeżeli wszyscy 

członkinie/członkowie są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia 

posiedzenia Komisji lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

 

 

mailto:biuro@kongreskobiet.pl
http://www.kongreskobiet.pl/


Strona 15 z 23 

 

Biuro Kongresu Kobiet: 
e-mail: biuro@kongreskobiet.pl, tel. 22 400 47 54   
Ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa, | www.kongreskobiet.pl 

 

§ 43 

1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej 2 (dwóch) członkiń/członków Komisji Rewizyjnej.  

2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącej/Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.  

§ 44 

Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób 

funkcjonowania Komisji Rewizyjnej.  

 

Rozdział V. Rada Stowarzyszenia 

 

§ 45 

1. Rada Stowarzyszenia sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich 

dziedzinach jej działalności. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak 

delegować swoich członkinie/członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności 

nadzorczych. 

2. Rada Stowarzyszenia składa się od 11 (jedenastu) do 26 (dwudziestu sześciu) 

członkiń/członków, w tym Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.  

3. Członkinie/członków Rady Stowarzyszenia oraz Przewodniczącą/Przewodniczącego 

powołuje się na trzyletnią wspólną kadencję. Mandat członkini/członka Rady Stowarzyszenia 

wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.  

4. Członkinie/członkowie Rady Stowarzyszenia powoływani są spośród zwyczajnych 

członkiń/zwyczajnych członków Stowarzyszenia. 

5. Na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 3 dokonuje się wyboru pełnego 

składu Rady Stowarzyszenia na daną kadencję, z zachowaniem zasad poniższych: 

1) wybory przeprowadza się z odpowiednim zastosowaniem postanowień §41 ust. 5  

i 6, chyba, że w pkt. 2-6 określono inaczej;  

2) w pierwszej kolejności wybiera się Przewodniczącą/Przewodniczącego Rady;  

3) wybrany Przewodnicząca/Przewodniczący Rady może zaproponować 

kandydatki/kandydatów do Rady; jeżeli zaproponuje nie więcej niż  

25 kandydatek/kandydatów, może wnioskować o przeprowadzenie głosowania  

en bloc; jeżeli nie zostaną zgłoszone inni kandydatki/kandydaci 
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Przewodnicząca/Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zarządza głosowanie 

en bloc na wszystkich zgłoszonych przez Przewodniczącą/ Przewodniczącego Rady 

kandydatki/kandydatów, których umieszcza się na jednej liście; kandydatki/kandydaci 

z listy zostają powołani do Rady, jeżeli za listą zostanie oddanych więcej głosów „za” 

niż „przeciw”; 

4) w przypadkach innych niż określony w pkt 3) postanowienie §41 ust. 5 pkt 4 stosuje 

się odpowiednio; 

5) jeżeli w wyniku działań określonych w pkt 1-4 do Rady zostanie powołanych mniej niż 

11 członkiń/członków, postanowienie §41 ust. 5 pkt 5 stosuje się odpowiednio; 

6) Jeżeli na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 3, zostanie wybrana 

Rada Stowarzyszenia, której liczba członkiń/członków będzie mniejsza  

niż 26 – kolejni członkinie/członkowie mogą być wybierani na kolejnych posiedzeniach 

Walnego Zebrania Członków w trybie, o którym mowa  

w pkt. 4. 

6. W przypadku złożenia przez członkinię/członka Rady Stowarzyszenia rezygnacji, jego 

mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Rady 

Stowarzyszenia lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym 

terminie członkini/członek Rady Stowarzyszenia nie zostanie odwołany ze składu Rady 

Stowarzyszenia lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia zgodnie  

z § 22 ust. 3.  

7. Dopuszczalne jest złożenie rezygnacji przez Przewodniczącą/Przewodniczącego Rady bez 

rezygnacji z członkostwa w Radzie, a także odwołanie Przewodniczącej/Przewodniczącego 

Rady z pozostawieniem członkostwa w Radzie. W przypadku rezygnacji postanowienie ust. 6 

stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady z innych 

przyczyn niż odwołanie przez Walne Zebranie Członków, – jeżeli w ciągu miesiąca  

od dnia wygaśnięcia mandatu Walne Zebranie Członków nie dokona wyboru nowej 

Przewodniczącej/Przewodniczącego, Rada może podjąć prawomocną uchwałę  

w sprawie powołania Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady spośród swoich 

członkiń/członków. W takiej sytuacji Walne Zebranie Członków nie może odwołać osoby 

powołanej przez Radę na funkcję Przewodniczącej/Przewodniczącego zgodnie  

z ust. 7., natomiast prawo do jej odwołania z funkcji Przewodniczącej/Przewodniczącego 

przysługuje Radzie.  

9. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia zwołuje Przewodnicząca/Przewodniczący Rady 

Stowarzyszenia co najmniej raz na kwartał kalendarzowy. Zarząd, Komisja Rewizyjna  
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lub członkini/członek Rady mogą żądać zwołania Rady Stowarzyszenia, podając 

proponowany porządek obrad. Przewodnicząca/Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie 

w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wyznaczając termin posiedzenia,  

nie dłuższy niż 30 dni od dnia zwołania. Jeżeli Przewodnicząca/Przewodniczący Rady  

nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, wyznaczając termin 

posiedzenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia zwołania. Postanowienie § 42 ust. 2 zdanie drugie 

stosuje się odpowiednio do wszystkich trybów zwołania posiedzenia Rady. 

10. Rada Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy członkiń/członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos 

Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia. Rada może podejmować 

uchwały pomimo braku formalnego zwołania Rady lub bez zachowania wszystkich warunków 

dotyczących jej zwołania, jeżeli wszystkie członkinie/członkowie są obecni  

lub reprezentowani zgodnie z ust. 11 albo złożą oświadczenia na piśmie o wyrażeniu zgody na 

odbycie posiedzenia, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia 

posiedzenia Rady lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.  

11. Członkinie/członkowie Rady Stowarzyszenia mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 

Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członkini/członka Rady 

Stowarzyszenia. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych  

do porządku obrad na posiedzeniu Rady. 

12. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 

członkinie/członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie 

uchwał w trybach określonych w zdaniach poprzednich nie dotyczy wyboru i odwołania 

Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady, zgodnie z ust. 8, a także, powołania, odwołania  

i zawieszania w czynnościach członkini/członka Zarządu.  

13. Rada Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób 

funkcjonowania Rady. Dla ważności uchwał podejmowanych w trybach określonych  

w ust. 12 wymagane jest szczegółowe określenie zasad ich podejmowania w regulaminie. 

§ 46 

1. Do obowiązków Rady Stowarzyszenia należy:  

1) ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia  

oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz innych sprawozdań wymaganych 

przez przepisy prawa, 

2) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania  

z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1),  
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3) udzielenie absolutorium członkiniom/członkom Zarządu Stowarzyszenia, 

4) powoływanie i odwoływanie członkiń/członków Zarządu oraz zawieszanie,  

z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członkiń/członków Zarządu, 

5) delegowanie członkiń/członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące,  

do czasowego wykonywania czynności członkiń/członków Zarządu, którzy zostali 

odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich 

czynności, 

6) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Stowarzyszenie zobowiązań 

przekraczających 200.000 zł., z wyłączeniem zobowiązań przewidzianych  

w zatwierdzonym przez Radę budżecie Stowarzyszenia, zgodnie z § 38 ust. 2. 

7) zatwierdzanie projektu budżetu Stowarzyszenia oraz planu działalności 

Stowarzyszenia, o których mowa w § 38 ust. 2 i 6. 

2. Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkiniom/członkom Zarządu Rada 

podejmuje przed posiedzeniem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków  

i przekazuje ją do wiadomości Walnego Zebrania Członków wraz z ocenami,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Rada Stowarzyszenia nie ma prawa wydawania Zarządowi Stowarzyszenia wiążących 

poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia, co nie wyłącza uprawnień Rady 

określonych w § 38 ust. 5. 

4. Termin 30 dniowy, o którym mowa w § 38 ust. 3 ulega zawieszeniu na okres, od dnia, ·w 

którym Rada zażąda na piśmie od Zarządu dodatkowych informacji lub dokumentów, zgodnie 

z § 38 ust. 5, niezbędnych do wyrażenia zgody lub opinii, do dnia, w którym wszystkie żądane 

dokumenty i informacje zostaną Radzie przedstawione.  

5. Wartość zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 odnosi się do sumy wartości 

zobowiązań wynikających z jednej czynności prawnej lub umowy. Zarząd nie może również  

w celu uniknięcia stosowania ust. 1 pkt 6 dzielić zamówienia dotyczącego nabycia określonych 

towarów lub usług na części. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio  

do zobowiązań innych niż związanych z nabywaniem towarów lub usług.  

6. Zarząd lub Rada Stowarzyszenia w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości ·co do 

upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 oraz w § 38 ust. 3 lub przekroczenia wartości 

zobowiązania, o którym mowa w ust. 5 albo co do uwzględnienia zobowiązania w budżecie 

Stowarzyszenia, może zwrócić się pisemnie do Komisji Rewizyjnej o odpowiednie 

rozstrzygnięcie. Wniosek może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego jak i zdarzenia 

przyszłego. Komisja Rewizyjna właściwą uchwałę podejmuje niezwłocznie po otrzymaniu 
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wniosku o rozstrzygnięcie sprawy. Ustalenia Komisji są wiążące dla Zarządu i Rady. Jeżeli jednak 

Zarząd podejmie określoną czynność bez zgody lub opinii Rady nie uzyskawszy uprzednio 

rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, nie można czynić Zarządowi z 

tego powodu zarzutu działania niezgodnego z § 38 ust. 3. W razie wątpliwości  

za dzień złożenia wniosku oraz za dzień wydania rozstrzygnięcia przez Komisję uznaje się 

odpowiednio: dzień złożenia wniosku albo dzień dostarczenia rozstrzygnięcia do Biura 

Stowarzyszenia. 

7. Rada Stowarzyszenia ma prawo do: 

1) prowadzenia konsultacji w zakresie opracowywanych przez Zarząd strategii działania 

Stowarzyszenia,  

2) opiniowania wszelkich wniosków Zarządu oraz wyrażania opinii we wszelkich 

sprawach należących do zakresu działań i celów Stowarzyszenia – nawet, jeżeli Statut 

nie wymaga w danej sprawie złożenia takiego wniosku przez Zarząd lub wyrażenia 

opinii przez Radę. 

8. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 7 pkt. 2, co do których Zarząd złożył wniosek  

o wydanie opinii przez Radę Stowarzyszenia - stosuje się § 38 ust. 3. 

9. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni przez Przewodniczącą/ 

Przewodniczącego goście bez prawa głosu. W szczególności posiedzenia Rady mogą się 

odbywać jako otwarte dla członkiń/członków Rady Programowej ruchu społecznego Kongres 

Kobiet. 

 

Rozdział VI. Biuro Stowarzyszenia 

 

§ 47 

Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura 

Stowarzyszenia.  

§ 48 

1. Pracami Biura kieruje dyrektorka/dyrektor zatrudniony przez Zarząd. 

2. Jako dyrektorka/dyrektor Biura może być zatrudniona członkini/członek Zarządu.  Zarząd 

kieruje wniosek w sprawie zatrudnienia do Rady Stowarzyszenia, która określa warunki 

zatrudnienia.  

3. Pracowników Biura zatrudnia dyrektorka/dyrektor Biura, działając w imieniu Zarządu.  

4. Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Biura.  
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DZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 49 

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:  

1) składki członkowskie,  

2) darowizny, spadki i zapisy,  

3) dochody z majątku Stowarzyszenia,  

4) ofiarność publiczną,  

5) dotacje,  

6) wpływy z działalności gospodarczej, 

7) wpływy z działalności odpłatnej w zakresie pożytku publicznego, 

8) wpływy środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego  

od osób fizycznych – w przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, 

9) świadczenia od sponsorów. 

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się wyłącznie na działalność, o której 

mowa w § 8 ust. 1. 

3. Niedozwolone jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  

w stosunku do jej członkiń/członków, członkiń/członków organów lub pracowników 

oraz osób, z którymi członkinie/członkowie, członkinie/członkowie organów  

oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają 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 kuratel (osoby bliskie); 

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członkiń/członków, 

członkiń/członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich (w rozumieniu  

pkt 1), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członkiń/członków, 

członkiń/członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich (w rozumieniu  

pkt 1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkinie/członkowie Stowarzyszenia, członkinie/członkowie jego organów  
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lub pracownicy oraz ich osoby bliskie (w rozumieniu pkt 1), na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 50 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie, jako dodatkową w stosunku do działalności, 

o której mowa w § 8 ust. 1. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji 

celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członkinie/członków. Podjęcie działalności gospodarczej każdorazowo w odniesieniu  

do danego rodzaju działalności wymienionej w ust. 2 wymaga zgody Rady Stowarzyszenia. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:  

1) drukowanie gazet,  

2) pozostałe drukowanie,  

3) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,  

4) reprodukcja zapisanych nośników informacji,  

5) wydawanie książek,  

6) wydawanie gazet,  

7) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,  

8) pozostała działalność wydawnicza,  

9) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,  

10) działalność związana z projekcją filmów,  

11) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,  

12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  

i zarządzania,  

13) działalność agencji reklamowych,  

14) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,  

15) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,  

16) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet),  

17) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,  

18) badanie rynku i opinii publicznej,  

19) działalność fotograficzna,  

20) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,  

21) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,  

22) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura,  
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23) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,  

24) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  

25) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób  

niepełnosprawnych,  

26) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

27) działalność obiektów kulturalnych.  

 

DZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA, 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 51 

Statut Stowarzyszenia może zostać zmieniony na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków 

podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.  

§ 52 

1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu  

i likwidacji, przeprowadzanych stosownie do odpowiednich przepisów prawa.  

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały 

Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych  

na posiedzeniu.  

3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami 

Stowarzyszenia są członkinie/członkowie Zarządu.  

4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków uchwałą decyduje o 

przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określony cel.  

§ 53 

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.  

§ 54 

Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane na podstawie uchwały 

Założycieli Stowarzyszenia.  
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§ 55 

Założyciele Stowarzyszenia są uprawnieni do podjęcia uchwały w sprawie wysokości składek 

członkowskich Stowarzyszenia. Uchwała Założycieli Stowarzyszenia w powyższym przedmiocie 

ma moc uchwały Walnego Zebrania Członków.  

§ 56 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa w tym Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.).  
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