
 
 

 
 

STATUT 
STOWARZYSZENIA “UNICORN” 

 
(tekst jednol ity po zmianach z dnia 21 czerwca 2017 roku) 

 
 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. Stowarzyszenie „UNICORN”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem 
zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. 
 
§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 
Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 
 
§ 3. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne (zwane dalej 
jednostkami terenowymi). Jednostki terenowe mogą uzyskać osobowość prawną.  
 
§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia, 
działających zgodnie z: obowiązującymi przepisami prawa RP, Statutem Stowarzyszenia, 
zwanego dalej „Statutem” oraz regulaminami władz Stowarzyszenia. Stowarzyszenie do 
prowadzenia swych spraw może zatrudniać osoby nie będące jego członkami. 
 
 

Rozdział II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 
§ 5.1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu: 

1) ochrony i promocji zdrowia, w szczególności w zakresie onkologii oraz wspomagania 
działalności leczniczej i diagnostycznej, 

2) pomocy osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których 
niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych, 

3) nauki i edukacji, w szczególności w zakresie onkologii oraz samokształcenia 
członków Stowarzyszenia, 

4) działalności charytatywnej, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia chorym 
onkologicznie i ich rodzinom, 

5) promocji i organizacji wolontariatu w zakresie szkolenia wolontariuszy i koordynacji 
ich prac, 

6) aktywizacji społecznej oraz udzielania wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych, 
7) popularyzowania, promowania i rozwoju kultury i sztuki, 
8) promowania aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej, 
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9) promowania kultury fizycznej, sportu i turystyki,  
10) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej i kulturowej, 
11) profilaktyki i terapii uzależnień, 
12) wsparcia rodziny, w tym pomocy w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży, 
13) edukacji,  tym edukacji specjalnej i integracyjnej. 

 
§ 5.2. Realizacja celów wskazanych w ust. 1 odbywa się stosownie do bieżących możliwości 
Stowarzyszenia. 
 
§ 6.1. Cele określone w § 5 ust. 1 Stowarzyszenie osiąga poprzez następujące formy 
działalności: 

1) wspomaganie rozwoju naukowego osób leczących i wspomagających chorych 
onkologicznie; 

2) wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej oraz 
sposobów leczenia w zakresie onkologii; 

3) finansowe wspieranie wydatków na zakup sprzętu medycznego, leków oraz na 
utrzymanie aparatury i sprzętu medycznego, mających zastosowanie w pracy 
szpitali, szkoleniu i pracy naukowej kadry medycznej; 

4) finansowanie wydatków na zwiększenie dostępności najnowszych metod 
diagnostycznych i leczniczych dla chorych onkologicznie oczekujących na leczenie 
w placówkach medycznych; 

5) finansowanie działalności na rzecz poprawy warunków hospitalizacji i leczenia 
chorych onkologicznie w placówkach medycznych; 

6) wspieranie działalności mających na celu poprawę warunków pracy i warunków 
socjalnych leczących i wspomagających chorych onkologicznie; 

7) współpracę z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi stowarzyszeniami i 
instytucjami prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności 
Stowarzyszenia; 

8) rozwijanie działalności naukowej i wydawniczej związanej z realizacją celów 
statutowych; 

9) popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki i zwalczania chorób nowotworowych; 
10) prowadzenie i rozwój ośrodka wspierania pacjentów onkologicznych i ich rodzin; 
11) inicjowanie innych form działania, mających na celu realizację założeń statutowych. 
12) tworzenie oraz prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej; 
13) oddawanie do korzystania pomieszczeń Stowarzyszenia, osobom lub podmiotom 

udzielającym świadczeń zdrowotnych; 
14) działalność w zakresie pomocy społecznej na rzecz chorych oraz ich rodzin, w 

szczególności chorych na schorzenia onkologiczne oraz ich rodzin, w tym 
bezpośrednie wsparcie finansowe i rzeczowe tych osób, 

15) wspieranie rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym 
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kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych, 
16) prowadzenie dziennego ośrodka dla osób starszych, 
17) organizację konferencji, sympozjów, wykładów, studiów, szkoleń, kursów, 

warsztatów, spotkań, wystaw, koncertów, wernisaży, festiwali, dni otwartych, imprez 
sportowych, zawodów i innych podobnych wydarzeń, 

18) realizacja programów w ramach prewencji rentowej, 
19) prowadzenia ośrodka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, 
20) prowadzenia zwykłych, specjalnych lub integracyjnych placówek edukacyjnych 

wszystkich szczebli, placówek edukacyjnych wszystkich szczebli, w tym przeszkoli, 
szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, specjalnych ośrodków 
wychowawczych lub szkolno-wychowawczych. 

 
§ 6.2. Działalność, o której mowa w § 5 i § 6 ust. 1 stanowi wyłączną statutową działalność 
Stowarzyszenia i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa, a w tym w szczególności na 
rzecz chorych onkologicznie, ich rodzin oraz członków Stowarzyszenia. Działalność 
Stowarzyszenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy realizacji zadań 
publicznych w sferze: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, nauki, szkolnictwa 
wyższego i edukacji, działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu, kultury i 
sztuki, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 
§ 6.3. Działalność Stowarzyszenia wymieniona w ust. 1, pkt 1, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 i 20 
może być prowadzona zarówno jako odpłatna jak i nieodpłatna. W pozostałym zakresie 
Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. 
 
 

Rozdział III 
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

 
§ 7. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: 

1) zwyczajnych; 
2) wspierających; 
3) honorowych. 

 
§ 8. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel RP lub cudzoziemiec, posiadający 
pełną zdolność do czynności prawnych, dysponujący pełnią praw publicznych, po złożeniu 
pisemnej deklaracji członkowskiej zgodnej z wzorem określonym w uchwale Zarządu. 
 
§ 9. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna spełniająca wymogi określone w § 8 
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lub osoba prawna, która dla popierania działalności Stowarzyszenia zadeklaruje stałą składkę. 
 
§ 10. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna spełniająca wymogi określone w § 8 
szczególnie zasłużona w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 
 
§ 11.1. Przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych oraz członków wspierających 
następuje na podstawie uchwały Zarządu lub Zarządu jednostki terenowej. 
 
§ 11.2. Nadanie honorowego członkostwa następuje na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu. 
 
§ 12.1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku: 

1) rezygnacji członka z członkostwa w Stowarzyszeniu; 
2) śmierci członka Stowarzyszenia; 
3) wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru członka 

wspierającego będącego osobą prawną 
4) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.  

 
§ 12.2. Zarząd lub Zarząd jednostki terenowej może z własnej inicjatywy lub na wniosek co 
najmniej 10 członków Stowarzyszenia podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze 
Stowarzyszenia, w przypadku gdy dany członek Stowarzyszenia:  

1) został prawomocnie skazany za przestępstwo,  
2) zalega z opłaceniem składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy co najmniej 

przez okres 12-tu miesięcy,  
3) utrudnia lub uniemożliwia realizowanie przez Stowarzyszenie jego celów statutowych. 

 
§ 13.1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1) wybierania i bycia wybieranymi do władz Stowarzyszenia lub jednostek terenowych; 
2) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia; 
3) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sposób zgodny ze Statutem, regulaminami i 

uchwałami organów Stowarzyszenia lub jednostek terenowych. 
 

§ 13.2. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia posiadają prawa 
przysługujące członkom zwyczajnym, za wyjątkiem uprawnienia wymienionego w ust. 1 pkt 1 
niniejszego paragrafu. 
 
§ 14.1.Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz 
Stowarzyszenia lub jednostek terenowych; 

2) aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia; 
3) terminowego opłacania składek członkowskich, z zastrzeżeniem ust. 2. i ust. 4 
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§ 14.2. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 
 
§ 14.3. Składka członkowska jest płatna za każdy rok kalendarzowy w wysokości określonej 
w uchwale Zarządu. Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani wpłacać składki członkowskie 
każdorazowo w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego, za który składka jest płatna.  
 
§ 14.4. Osoby przyjęte do Stowarzyszenia po 31 marca danego roku kalendarzowego 
obowiązane są wpłacić składkę członkowską w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia przez 
Zarząd uchwały w sprawie ich przyjęcia do Stowarzyszenia. Od opłacania składki 
członkowskiej za pierwszy rok kalendarzowy członkostwa zwolnione są osoby przyjęte do 
Stowarzyszenia po 30 września danego roku kalendarzowego.  
 
§ 14.5. Zarząd zobowiązany jest zamieścić treść uchwały, o której mowa w § 14.3. na stronie 
internetowej Stowarzyszenia w terminie tygodnia od dnia jej powzięcia. 
 
§ 15. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu przez swojego 
przedstawiciela, ustanowionego zgodnie z obowiązującym prawem. 

 
Rozdział IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

ODDZIAŁ I 
ZAGADNIENIA OGÓLNE 

 
§ 16. Władzami (organami) Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków; 
2) Zarząd; 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
§ 17.1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, jednakże organy te obowiązane są 
działać do dnia dokonania wyboru, odpowiednio, nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej. 
 
§ 17.2. Jeżeli przed upływem kadencji ubędzie ktoś z członków Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 
1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 
 
§ 18.1. Uchwały każdego z organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością 
głosów członków organu Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, chyba że 
postanowienia Statutu stanowią inaczej. 
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§ 18.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ważne, jeżeli Walne Zgromadzenie 
Członków zostało zwołane w sposób zgodny z postanowieniami Statutu. Uchwały Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby 
członków tych organów.  
 
§ 18.3. Członek Zarządu nie może głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego 
osoby, w tym w szczególności przy podejmowaniu uchwały w sprawie wykluczenia go ze 
Stowarzyszenia. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do członków 
Komisji Rewizyjnej i członków organów jednostek terenowych. 
 
§ 19. Władze Stowarzyszenia mogą uchwalić własne regulaminy określające tryb ich pracy. 
Regulamin uchwalony przez Zarząd podlega zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną. 
 

ODDZIAŁ II 
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

 
§ 20.1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
 
§ 20.2 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą: 

1) zatwierdzanie kierunków działalności Stowarzyszenia proponowanych przez 
Zarząd; 

2) wybór członków Zarządu i powierzenie funkcji Prezesa; 
3) wybór członków Komisji Rewizyjnej; 
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i rocznych 

sprawozdań finansowych z działalności Stowarzyszenia składanych przez Zarząd; 
5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu; 
6) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
7) rozpatrywanie sprawozdań z kontroli składanych przez Komisję Rewizyjną;  
8) zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej; 
9) uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia; 
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jego 

majątku; 
11) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu; 
12) podejmowanie uchwał w sprawach nie powierzonych innym organom 
13) rozpatrywanie informacji o działalności jednostek terenowych Stowarzyszenia, 

w szczególności sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych jednostek 
terenowych za poprzedni rok. 

 
§ 21. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
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§ 22.1. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zawiadamia członków w formie 
pisemnej, przynajmniej na 14 dni przed terminem odbycia Zgromadzenia. W zawiadomieniu o 
Walnym Zgromadzeniu Zarząd podaje porządek obrad. 
 
§ 22.2. Zawiadomienie może być również wysłane członkowi Stowarzyszenia pocztą 
elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres mailowy, na który 
zawiadomienie powinno być wysłane. 
 
§ 23. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, 
w okresie pomiędzy 15 maja a 30 czerwca. 

 
§ 24.1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

 
§ 24.2. W przypadku wniesienia do Zarządu wniosku lub żądania zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenie Członków, Zarząd zwołuje to Zgromadzenie w okresie 3 miesięcy od 
dnia otrzymania żądania lub wniosku, o których mowa w ust. 1. W przypadku niezwołania 
przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zgodnie z zasadami 
określonymi w zdaniu poprzedzającym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
zwołuje Komisja Rewizyjna. 
 
§ 25.1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem decydującym członkowie 
Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 i 2. 
 
§ 25.2. W Walnym Zgromadzeniu mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni 
goście. 
 

ODDZIAŁ III 
ZARZĄD 

 
§ 26.1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracą przed 
Zgromadzeniem. 
  
§ 26.2. Zarząd Stowarzyszenia w szczególności: 

1) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego działalnością; 
2) opracowuje kierunki działalności Stowarzyszenia oraz przedstawia je Walnemu 

Zgromadzeniu Członków; 
3) zarządza funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia, w tym również poprzez ich 

przekazanie jednostkom terenowym; 
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4) ustala budżet Stowarzyszenia, oraz składa sprawozdania z jego wykonywania 
Walnemu Zgromadzeniu Członków; 

5) wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powierzone mu do realizacji; 
6) ustala wysokości składek członkowskich; 
7) zwołuje Walne Zgromadzenie Członków; 
8) współpracuje z organami administracji publicznej w realizacji przedsięwzięć 

zgodnych z celami Stowarzyszenia; 
9) wnioskuje o nadanie członkostwa honorowego przez Walne Zgromadzenie 

Członków; 
10) przygotowuje roczne sprawozdania merytoryczne i roczne sprawozdania finansowe 

z działalności Stowarzyszenia i przedstawia je do zatwierdzenia Walnemu 
Zgromadzeniu Członków; 

11) powołuje jednostki terenowe; 
12) wyraża zgodę na ubieganie się przez jednostkę terenową o uzyskanie osobowości 

prawnej; 
13) nadzoruje działalność jednostek terenowych Stowarzyszenia; 
14) rozwiązuje jednostki terenowe nie posiadające osobowości prawnej. 

 
§ 27.1. Zarząd składa się z 3 – 6 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. 
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 
§ 27.2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu Prezesa, Wiceprezesa 
i Skarbnika. 
 
§ 27.3. W każdym czasie Zarząd może w drodze uchwały zmienić osobę pełniącą funkcję 
Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika, odwołując ją z tej funkcji i powołując do niej inną osobę 
ze składu Zarządu. 
 
§ 27.4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym dotyczące reprezentowania 
Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych, składają działający łącznie co najmniej 
dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 
 
§ 27.5. Zebranie Zarządu zwołuje się w taki sposób, aby zawiadomienie o jego zwołaniu 
dotarło do wszystkich członków Zarządu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zawiadomienie 
może być przekazane członkowi Zarządu także pocztą elektroniczną, o ile uprzednio wyraził 
on na to pisemną zgodę, podając adres mailowy, na który zawiadomienie powinno być 
wysłane. 
 
§27.6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków zarządu obecnych na 
posiedzeniu. W razie równego rozkładu głosów przeważa głos Prezesa Zarządu. 
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ODDZIAŁ IV 

KOMISJA REWIZYJNA 
 
§ 28.1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu 
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli. 
 
§ 28.2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą: 

1) kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia dokonywana przynajmniej 
raz w roku; 

2) okresowa kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia; 
3) kontrola stanu majątkowego i wyników finansowych działalności Stowarzyszenia; 
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z wyników kontroli, 

o których mowa w punktach 1-3 oraz dokonywanie oceny działalności Zarządu; 
5) stawianie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Zarządu; 
6) opiniowanie przygotowywanych przez Zarząd kierunków działalności 

Stowarzyszenia; 
7) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zakupu sprzętu i środków 

wymienionych w § 6 Statutu.  
 
§ 29.1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3–5 członków wybieranych przez Walne 
Zgromadzenie Członków. 
 
§ 29.2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona 
przewodniczącego oraz zastępcę. 
 
§ 30. Członkowie Komisji Rewizyjnej:  

1) nie mogą być członkami Zarządu oraz członkami organów jednostek terenowych ani 
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,  

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
za rok poprzedni. 
 

§ 31. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bądź uprawnieni przez niego członkowie Komisji 
mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
 
§ 32. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 
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raz w roku. 
 

 ROZDZIAŁ IVa 
JEDNOSTKI TERENOWE  

 
Zasady ogólne 

 
§ 32a.1. Zarząd powołuje jednostki terenowe na wniosek co najmniej 15 osób deklarujących 
przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc 
jednostkę terenową, Zarząd określa jej zasięg terytorialny oraz siedzibę. Zarząd wyraża zgodę 
nowopowstającej lub istniejącej jednostce terenowej na ubieganie się o uzyskanie osobowości 
prawnej, a po uzyskaniu osobowości prawnej może wyposażyć ją w odpowiednie środki 
majątkowe z zasobów Stowarzyszenia. 
 
§ 32a.2. Władzami (organami) jednostki terenowej są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków jednostki terenowej; 
2) Zarząd jednostki terenowej; 
3) Komisja Rewizyjna jednostki terenowej . 

 
§ 32a.3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej jednostki terenowej trwa 4 lata, jednakże 
organy te obowiązane są działać do dnia dokonania wyboru, odpowiednio, nowego Zarządu i 
nowej Komisji Rewizyjnej jednostki terenowej. Postanowienia §17.2., Statutu stosuje się 
odpowiednio. 
 
§ 32a.4. Uchwały każdego z organów jednostki terenowej podejmowane są zwykłą 
większością głosów członków organu jednostki terenowej uprawnionych do głosowania, chyba 
że postanowienia Statutu stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 
jednostki terenowej są ważne, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane w 
sposób zgodny z postanowieniami Statutu. Uchwały Zarządu jednostki terenowej i Komisji 
Rewizyjnej jednostki terenowej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej ½ 
ogólnej liczby członków tych organów.  
 
§ 32a.5. Władze jednostki terenowej mogą uchwalić własne regulaminy określające tryb ich 
pracy. Regulamin uchwalony przez Zarząd jednostki terenowej podlega zatwierdzeniu przez 
Komisję Rewizyjną jednostki terenowej. 
 

Walne Zgromadzenie Członków jednostki terenowej 
 
§ 32a.6. Walne Zgromadzenie Członków jednostki terenowej jest jej najwyższą władzą. Do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków jednostki terenowej należą: 

1) zatwierdzanie kierunków działalności jednostki terenowej proponowanych przez jej 
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Zarząd; 
2) wybór członków Zarządu jednostki terenowej i powierzenie funkcji Prezesa; 
3) wybór członków Komisji Rewizyjnej jednostki terenowej; 
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności 

jednostki terenowej składanych przez jej Zarząd, a jeśli przepisy prawa wymagają 
prowadzenia przez jednostkę terenową odrębnej rachunkowości – także rocznych 
sprawozdań finansowych jednostki terenowej; 

5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu jednostki terenowej z wykonania budżetu; 
6) udzielanie absolutorium Zarządowi jednostki terenowej na wniosek Komisji 

Rewizyjnej jednostki terenowej; 
7) rozpatrywanie sprawozdań z kontroli składanych przez Komisję Rewizyjną jednostki 

terenowej;  
8) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących jednostki terenowej nie 

powierzonych jej innym organom. 
 

§ 32a.7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jednostki terenowej zwoływane jest 
przez Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej jednostki terenowej; 
3) na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Zarządu; 
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków jednostki terenowej. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jednostki terenowej jest zwoływane przez Zarząd 
jednostki terenowej raz w roku, do końca kwietnia. 

 
§ 32a.8. W przypadku wniesienia do Zarządu jednostki terenowej wniosku lub żądania 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków jednostki terenowej, Zarząd 
jednostki terenowej zwołuje to Zgromadzenie w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania 
lub wniosku, o których mowa w § 32a.7. W przypadku niezwołania przez Zarząd 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków jednostki terenowej zgodnie z zasadami 
określonymi w zdaniu poprzedzającym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
jednostki terenowej zwołuje Komisja Rewizyjna jednostki terenowej, Komisja Rewizyjna lub 
Zarząd. 
 
§ 32a.9. Postanowienia § 21, § 22, § 25.1. i § 25.2. Statutu stosuje się odpowiednio do 
Walnego Zgromadzenia Członków jednostki terenowej. 
 

Zarząd jednostki terenowej 
 

§ 32a.10. Zarząd jednostki terenowej kieruje jej działalnością i odpowiada za swoją pracą 
przed Zgromadzeniem jednostki terenowej. Zarząd jednostki terenowej w szczególności: 

1) kieruje działalnością jednostki terenowej i reprezentuje ją na zewnątrz (w przypadku 
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jednostki terenowej nie posiadającej osobowości prawnej - w ramach posiadanych 
pełnomocnictw); 

2) opracowuje kierunki działalności jednostki terenowej oraz przedstawia je jej Walnemu 
Zgromadzeniu Członków jednostki terenowej; 

3) zarządza majątkiem Stowarzyszenia powierzonym jednostce terenowej (w przypadku 
jednostki terenowej nie posiadającej osobowości prawnej - w ramach posiadanych 
pełnomocnictw); 

4) ustala budżet jednostki terenowej oraz składa sprawozdania z jego wykonywania jej 
Walnemu Zgromadzeniu Członków; 

5) wykonuje uchwały Zarządu, Walnego Zgromadzenia Członków i Walnego 
Zgromadzenia Członków jednostki terenowej powierzone mu do realizacji; 

6) zwołuje Walne Zgromadzenie Członków jednostki terenowej; 
7) przygotowuje roczne sprawozdania merytoryczne z działalności jednostki terenowej 

i przedstawia je do zatwierdzenia jej Walnemu Zgromadzeniu Członków a jeśli 
przepisy prawa wymagają prowadzenia przez jednostkę terenową odrębnej 
rachunkowości – przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia także roczne 
sprawozdania finansowe jednostki terenowej; 

8) uchwala wnioski o rozwiązanie jednostki terenowej; 
9) przedstawia Zarządowi zatwierdzone roczne sprawozdania merytoryczne 

z działalności jednostki terenowej, a jeśli przepisy prawa wymagają prowadzenia 
przez jednostkę terenową odrębnej rachunkowości – także roczne sprawozdania 
finansowe jednostki terenowej, oraz udziela Zarządowi wszelkich potrzebnych 
bieżących informacji na temat działalności jednostki terenowej; 

 
§ 32a.11. Zarząd jednostki terenowej składa się z 3 - 6 członków, wybranych przez Walne 
Zgromadzenie Członków jednostki terenowej. Zarząd jednostki terenowej na pierwszym 
posiedzeniu wybiera ze swego grona składu Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. W każdym 
czasie Zarząd jednostki terenowej może w drodze uchwały zmienić osobę pełniącą funkcję 
Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika, odwołując ją z tej funkcji i powołując do niej inną osobę 
ze składu Zarządu jednostki terenowej. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów 
członków zarządu obecnych na posiedzeniu. W razie równego rozkładu głosów przeważa głos 
Prezesa Zarządu.  Oświadczenia woli w imieniu jednostki terenowej posiadającej osobowość 
prawną, w tym dotyczące reprezentowania jednostki terenowej posiadającej osobowość 
prawną i zaciągania zobowiązań majątkowych, składają działający łącznie co najmniej dwaj 
członkowie Zarządu jednostki terenowej, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednostki 
terenowej. 
 
§ 32a. 111. Członkami Zarządu jednostki terenowej nie mogą być osoby skazane 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 
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Komisja Rewizyjna jednostki terenowej 
 

§ 32a.12. Komisja Rewizyjna jednostki terenowej jest kolegialnym organem kontroli jednostki 
terenowej, odrębnym od jej Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli. 
 
§ 32a.13. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej jednostki terenowej należą: 

1) kontrola i ocena całokształtu działalności jednostki terenowej dokonywana 
przynajmniej raz w roku; 

2) okresowa kontrola działalności Zarządu jednostki terenowej; 
3) kontrola stanu majątkowego i wyników finansowych działalności jednostki terenowej; 
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków jednostki terenowej sprawozdań 

z wyników kontroli, o których mowa w punktach 1-3 oraz dokonywanie oceny 
działalności Zarządu jednostki terenowej; 

5) stawianie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Zarządu jednostki 
terenowej; 

6) opiniowanie przygotowywanych przez Zarząd jednostki terenowej kierunków jej 
działalności; 

7) opiniowanie wniosków Zarządu jednostki terenowej dotyczących zakupu przez 
jednostkę terenową posiadającą osobowość prawną sprzętu i środków wymienionych 
w § 6 Statutu.  

 
§ 32a.14. Członkowie Komisji Rewizyjnej jednostki terenowej:  

1) nie mogą być członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz członkami Zarządu 
jednostki terenowej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,  

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
za rok poprzedni. 

 

§ 32a.15. Paragrafy § 29.1., § 29.2., § 31 i § 32 Statutu stosuje się odpowiednio do Komisji 
Rewizyjnej jednostki terenowej. 
 

Rozwiązanie jednostki terenowej 
 
§ 32a.16. Zarząd może rozwiązać jednostkę terenową nie posiadającą osobowości prawnej w 
następujących przypadkach: 

a) zaprzestania faktycznej działalności przez jednostkę terenową, 
b) zmniejszenia stanu liczebnego członków w jednostce terenowej poniżej liczby 
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wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż rok, 
c) złożenia przez Zarząd jednostki terenowej lub Komisję Rewizyjną jednostki 

terenowej wniosku o jej rozwiązanie 
d) stwierdzenia, iż działalność jednostki terenowej narusza przepisy prawa lub 

postanowienia Statutu. 
 

§ 32a.17. Rozwiązanie jednostki terenowej posiadającej osobowość prawną następuje na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków jednostki terenowej podjętej 
większością 2/3 głosów. W razie rozwiązania jednostki terenowej posiadającej osobowość 
prawną jej majątek przechodzi na Stowarzyszenie. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 
§ 33.1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze. 
 
§ 33.2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

1) składki członkowskie; 
2) dochody z majątku Stowarzyszenia; 
3) dotacje; 
4) darowizny, zapisy i spadki; 
5) dochody z własnej działalności odpłatnej; 
6) dochody z działalności gospodarczej; 
7) dochody z ofiarności publicznej. 

 
§ 33.3. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest w całości na działalność 
pożytku publicznego prowadzoną przez Stowarzyszenie. 
 
§ 34. W ramach dysponowania majątkiem Stowarzyszenia oraz dokonywania czynności 
prawnych w imieniu Stowarzyszenia zabronione jest:  

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 
w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, 
z którymi członkowie, 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 kurateli, 
zwanych dalej "osobami bliskimi",  

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
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preferencyjnych warunkach,  
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku 
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,  

4) kupowanie przez Stowarzyszenie towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe.  

 
§ 35.1. Stowarzyszenie może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzić 
działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku 
publicznego. 
 
§ 35.2. Zarząd może określić w formie regulaminu szczegółowe zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie. 
 
§ 35.3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

1) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z); 

2) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 
55.20.Z); 

3) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z); 

4) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A); 

5) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B); 

6) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
(PKD 56.21.Z); 

7) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z); 

8) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z); 

9) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 

10) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
(PKD 59.11.Z); 

11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 
68.20.Z); 

12) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 

13) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); 

14) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 
73.12.A); 

15) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 
73.12.B); 
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16) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet) (PKD 73.12.C); 

17) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 
mediach (PKD 73.12.D); 

18) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 

19) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z). 

 
§ 35.4. W przedmiocie działalności gospodarczej wymagającym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, koncesji, zezwoleń lub spełnienia innych wymogów, Stowarzyszenie 
podejmie działalność gospodarczą dopiero po uzyskaniu stosownych koncesji, zezwoleń lub 
po spełnieniu innych wymogów. 
 
§ 36. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. 
 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 
§ 37. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 
Członków. 
 
§ 38. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia 
określa także przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i jest podejmowana większością 2/3 
głosów. 
 
§ 39. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego 
członek Zarządu. 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 40. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 
głosów. 
 
§ 41. Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia, jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi. 
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