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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Art. 1. Nazwa i identyfikacja stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie Młodzi Nowocześni, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest
stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
Prawoo stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U 1989 nr 20, poz. 104), innych 
ustaw oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie posługuje się własnymi znakami graficznymi i logiem.



Art. 2. Siedziba stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 
granicami.

2. Stowarzyszenie może tworzyć przedstawicielstwa za granicą i być członkiem
międzynarodowych organizacji, na zasadach określonych przez Zarząd Krajowy.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.



Art. 3. Cele Stowarzyszenia

1. Celami Stowarzyszenia są:

   a. działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu społecznym                                                                         

   i politycznym;

   b. działanie na rzecz promocji idei liberalnych i celów zawartych w deklaracji 

   ideowej oraz programie Stowarzyszenia;

   c. promowanie zasad demokratycznego państwa prawa, transparentności

   w życiu publicznym oraz społecznej kontroli nad instytucjami publicznymi;

   d. ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela.

2. Swoje cele Stowarzyszenia realizuje w szczególności poprzez:

   a. organizowanie spotkań, szkoleń, dyskusji oraz innych form poszerzania

   wiedzy;

   b. wyrażanie opinii i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym,

 we współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, 

   realizującymi zbliżone cele;

   c. prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzenie analiz, ekspertyz,  

   raportów i opinii zawierających propozycje rozwiązań w obszarach, służących

   rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej.



ROZDZIAŁ II
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
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Art. 4. Sposób nabywania członkostwa

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która:

   a. posiada obywatelstwo polskie;

   b. ukończyła 13 lat;

   c. korzysta z pełni praw publicznych;

   d. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane

   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   e. nie jest członkiem innej organizacji, o celach sprzecznych z celami

   Stowarzyszenia;

   f. ma nieposzlakowaną opinię;

   g. złoży deklarację członkowską;



Art. 5. Nabycie członkostwa

1. Zarząd właściwego regionu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet 
członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku zainteresowanego.

2. Zarządowi Krajowemu przysługuje prawo uchylenia decyzji, o której mowa                
w ust. 1, w terminie 14 dni od jej podjęcia.

3. wzory deklaracji członkowskich opracowuje i uchwala Zarząd Krajowy.

4. Poza brakiem spełnienia wymagań określonych w art. 4, zarząd regionu może 
odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia osoby, która:

  a. w działalności publicznej lub politycznej dopuściła się działań sprzecznych              
z celami Stowarzyszenia;

  b. ze względu na aktywność publiczną, polityczną, gospodarczą czy społeczną, 
może narażać na uszczerbek dobre imię Stowarzyszenia;

5. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zarząd 
regionu zawiadamia w terminie 7 dni od podjęcia decyzji.

6. Rejestr członków, z uwzględnieniem ich przyporządkowania do właściwych 
jednostek organizacyjnych prowadzi Sekretarz Generalny. Szczegółowe zasady 
prowadzenia rejestru członków określa Zarząd Krajowy na drodze uchwały.
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Art. 6. Sposób utraty członkostwa

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

   a. złożenia oświadczenia do zarządu regionu lub Sekretarza Generalnego

   o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;

   b. uchwały Zarządu Krajowego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia;

   c. uchwały zarządu regionu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia;

   d. śmierci;

   e. pozbawienia pełni praw publicznych;

   f. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

   g. prawomocnego skazania za popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego

   z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwo skarbowego;

2. Zarząd regionu bezzwłocznie informuje Sekretarza Generalnego o ustaniu
członkostwa.

3. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia uchwałą zarządu regionu może w 
terminie 5dni od otrzymania informacji złożyć wniosek o sporządzenie 
pisemnego uzasadnienia. Zarząd regionu w terminie 7 dni od otrzymania wniosku 
doręcza wykluczonemu członkowi uzasadnienie. Wykluczony członek może 
odwołać się oduchwały o wykluczeniu do Zarządu Krajowego w terminie 7 dni od 
otrzymania uzasadnienia uchwały. Decyzja Zarządu Krajowego jest ostateczna.



ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
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Art. 7. Prawa członków

1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:

    a. głosowania w wyborach do organów Stowarzyszenia (czynne prawo             

    wyborcze) i kandydowania w wyborach do organów Stowarzyszenia (bierne  

    prawo wyborcze), pod warunkiem, że zostanie zgłoszony przez osobę 

    posiadającą w nich czynne prawo wyborcze;

    b. członkostwa  w organach Stowarzyszenia;

    c. udziału w działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie;

    d. zgłaszania organom Stowarzyszenia projektów i pomysłów działań służących 

    realizacji celów Stowarzyszenia; 

    e. udziału we wszystkich posiedzeniach, zebraniach, po wyborze lub 

    zaproszeniu przez upoważniony organ;

    f. występować z inicjatywą powołania koła;



Art. 8. Obowiązki członków

1. Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

    a. przestrzegania niniejszego Statutu oraz decyzji organów Stowarzyszenia;

    b. ochrony dobrego imienia Stowarzyszenia;

    c. aktywnego udziału w pracy organów Stowarzyszenia;

    d. współdziałania z innymi członkami Stowarzyszenia w ramach realizacji celów 

    Stowarzyszenia;

    e. popularyzowania działalności Stowarzyszenia i dbania o jego rozwój;

    f. terminowego uiszczania składek członkowskich;



Art. 9. Sprawy dyscyplinarne

1. Członkowie Stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za 
działania stanowiące naruszenie niniejszego Statutu, decyzji organów 
Stowarzyszenia, a także za działania sprzeczne z celami Stowarzyszenia lub 
godzące w jej dobre imię.

2. Karami dyscyplinarnymi są:

    a. upomnienie;

    b. nagana;

    c. zakaz pełnienia funkcji w organach Stowarzyszenia przez okres od 3 

    miesięcy do 3 lat;

    d. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

3. Przewodniczący może udzielić upomnienia lub nagany członkowi 
Stowarzyszenia. 

4. W przypadku rażącego naruszenia Statutu lub działania na szkodę 
Stowarzyszenia Zarząd Krajowy może wykluczyć członka ze skutkiem 
natychmiastowym.



ROZDZIAŁ IV
ORGANY KRAJOWE STOWARZYSZENIA
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Art. 10.  Postanowienia ogólne

1. Organami krajowymi Stowarzyszenia są:

    a. Przewodniczący;

    b. Zarząd Krajowy;

    c. Rada Krajowa;

    d. Komisja Rewizyjna;

2. Kadencja organów krajowych Stowarzyszenia trwa 2 lata. Kadencja kończy się 
nie wcześniej niż 30 dni przed upływem dwóch lat od wyboru i nie później niż              
90 dni po upływie dwóch lat od wyboru.

3. Kadencja organów terenowych jest powiązana z kadencją organów krajowych. 
Kalendarz wyborczy uchwala Zarząd Krajowy.

4. Zarząd Krajowy podejmuje uchwałę o zarządzeniu wyborów, zawierającą 
kalendarz wyborczy i zasady wyboru poszczególnych organów w strukturach 
Stowarzyszenia.

5. Organy i ich członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu wyboru 
nowych władz.

6. Możliwe jest łączenie pełnionych w ramach stowarzyszenia funkcji, z wyjątkiem 
sytuacji wykluczonych przez statut.

7. Mandat członków organów Stowarzyszenia wygasa z chwilą:

    a. rezygnacji;

    b. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu;

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, Zarząd Krajowy wyłania 
ze swojego składu osobę pełniącą obowiązki Przewodniczącego oraz podejmuje 
uchwałę w sprawie zwołania posiedzenia Rady Krajowej, w celu wyboru 
Przewodniczącego w terminie nie dłuższym, niż wynikający z upływu kadencji 
dotychczasowego Przewodniczącego.



Art. 11. Przewodniczący

1. Do kompetencji Przewodniczącego należą wszystkie kompetencje 
niezastrzeżone dla innych organów, w szczególności:

   a. kierowanie Stowarzyszeniem i reprezentowanie go na zewnątrz;

   b. zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej oraz Zarządu Krajowego i prowadzenie 

   ich obrad;

   c. nominowanie i odwoływanie Wiceprzewodniczących, Sekretarza 

   Generalnego, Skarbnika oraz członków Zarządu Krajowego;
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Art. 12. Zarząd Krajowy

1. Do kompetencji Zarządu Krajowego należą: 

   a. wyznaczanie strategii i kierunków działania Stowarzyszenia;

   b. określanie zasad i trybu działania organów Stowarzyszenia;

   c. ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich gromadzenia;

   d. tworzenie i likwidacja dodatkowych organów opiniodawczych, eksperckich      

    i doradczych;

   e. podejmowanie decyzji o nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami, na 

   wniosek Przewodniczącego;

   f. uchwalanie wzorów dokumentów wymaganych do pracy Stowarzyszenia

   oraz jego identyfikacji graficznej.

   g. uchwalanie programu Stowarzyszenia;

   h. zmienianie, uchylanie i stwierdzanie nieważności decyzji władz niższego 

   stopnia oraz podejmowanie decyzji za organy niższego stopnia w trybie Art. 20 

   pkt. 3 i 4;

2. W skład Zarządu Krajowego wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) Członków,          
w tym Przewodniczący. Pracami Zarządu Krajowego kieruje Przewodniczący.          
W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Krajowego, uzupełnienie 
następuje w takim samym trybie, jak wybór członków Zarządu Krajowego

3. Do kompetencji Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia należy:

    a. współdziałanie z Przewodniczącym w zakresie reprezentowania 

    Stowarzyszenia na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;

    b. zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działania 

    Stowarzyszenia;

    c. bezpośredni nadzór nad działalnością struktur terenowych 

    Stowarzyszenia;

    d. powoływanie i odwoływanie do 3 (trzech) zastępców Sekretarza 

    Generalnego;

    e. administrowanie centralnymi bazami członków Stowarzyszenia;

    f. wykonywanie innych zadań na podstawie upoważnienia udzielonego przez 

    Zarząd Krajowy lub Przewodniczącego;

4. Do kompetencji Skarbnika należy:

   a. współdziałanie z Przewodniczącym w zakresie reprezentowania 

   Stowarzyszenia na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;

   b. zapewnienie finansowych warunków działania Stowarzyszenia;

   c. bezpośredni nadzór nad uiszczaniem składek członkowskich przez członków 

   Stowarzyszenia;

   d. sporządzanie rocznej informacji finansowej z działalności Stowarzyszenia;

   e. wykonywanie innych zadań na podstawie upoważnienia udzielonego przez 

   Zarząd Krajowy lub Przewodniczącego;
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Art. 13. Rada Krajowa

1. W skład Rady Krajowej wchodzą:

    a. członkowie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia;

    b. członkowie zarządów regionów;

2. W trakcie trwania kadencji organów Stowarzyszenia mandaty członków Rady 
Krajowej uzyskują także osoby, co do których zaszły statutowe przesłanki ich 
sprawowania i sprawują je do zakończenia tej kadencji.

3. Do kompetencji Rady Krajowej należy:

    a. wybór Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, przy obecności 

    co najmniej połowy członków Rady Krajowej; 

     b. zatwierdzenie kandydatów nominowanych przez Przewodniczącego na 

     członków Zarządu Krajowego bezwzględną większością głosów, przy 

     obecności co najmniej połowy członków Rady Krajowej;

     c. wybór członków Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów, przy 

     obecności co najmniej połowy członków Rady Krajowej;

     d. opiniowanie i wspieranie działań Zarządu Krajowego;

4. Pracami Rady Krajowej kieruje Przewodniczący.

5. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Krajowej z własnej inicjatywy lub w 
ciągu 7 dni na wniosek Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 
połowy członków Rady Krajowej.



Art. 14. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

    a. przeprowadzanie z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów 

    krajowych kontroli finansowej Stowarzyszenia;

    b. występowanie z wnioskami pokontrolnymi;

    c. opiniowanie rocznej informacji finansowej sporządzonej przez Skarbnika;

    d. udzielenie lub nieudzielenie Zarządowi Krajowemu absolutorium z tytułu 

    prowadzonej gospodarki finansowej;

    e. składanie wniosków o rozpatrzenie sprawy do Zarządu Krajowego;

3. Komisja Rewizyjna liczy 3 (trzech) członków.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego             
i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej, ustala porządek posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom 
Komisji, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności 
wiceprzewodniczącemu.

5. Komisja Rewizyjna może upoważnić niektórych spośród swoich członków do 
wykonywania w jej imieniu określonych czynności kontrolnych.

6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Krajowego, a jej członkowie nie 
mogą być jego członkami.



ROZDZIAŁ V
STRUKTURY TERENOWE STOWARZYSZENIA
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Art.  15. Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie tworzy struktury terenowe.

2. Podstawową jednostką organizacyjną struktur terenowych jest region. 

3. Koła pełnią funkcje pomocnicze wobec regionów.



Art. 16. Regiony Stowarzyszenia

1. Decyzję o utworzeniu regionu podejmuje Zarząd Krajowy na drodze uchwały.

2. Każdy członek Stowarzyszenia może być zarejestrowany tylko w jednym 
regionie.

3. Region musi liczyć przynajmniej trzech członków.

4. Członek Stowarzyszenia może ubiegać się o zarejestrowanie w regionie,              
w którym chce działać. Oświadczenie woli w tej sprawie należy złożyć 
Sekretarzowi Generalnemu lub dowolnemu z jego zastępców.



Art. 17.  Organy Regionu

1. Region obejmuje swym zasięgiem co najmniej jedno województwo. Ponadto 
pozostawia się możliwość utworzenia regionu międzynarodowego, 
przeznaczonego dla członków Stowarzyszenia przebywających poza granicami 
Rzeczpospolitej.

2. Organami regionu są:

   a. walne zgromadzenie członków regionu;

   b. zarząd regionu;

   c. przewodniczący regionu.

3. Walne zgromadzenie zwołuje przewodniczący regionu, upoważniony przez 
niego członek zarządu regionu lub Sekretarz Generalny.

4. Przewodniczący regionu zwołuje również walne zgromadzenie na wniosek co 
najmniej połowy członków zarejestrowanych w regionie. Walne zgromadzenie 
zwołuje się nie później niż na 30 dni od złożenia wniosku.

5. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

    a. określenie liczby i wybór członków zarządu regionu zwykłą większością 

    głosów przy obecności co najmniej połowy członków regionu;

    b. udzielanie zarządowi regionu absolutorium zwykłą większością głosów przy 

    obecności co najmniej połowy członków regionu;
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6. Zarząd regionu wybiera spośród siebie przewodniczącego. W przypadku braku 
porozumienia, walne zgromadzenie regionu wybiera z kandydatów na 
przewodniczącego spośród wybranych członków zarządu regionu zwykłą 
większością głosów. Osoba wybrana w ten sposób nominuje sekretarza, 
skarbnika i wiceprzewodniczących regionu spośród członków zarządu regionu.

7. Do kompetencji przewodniczącego regionu należy:

  a. zwoływanie posiedzenia zarządu regionu: z własnej inicjatywy nie rzadziej niż 
raz na dwa miesiące, lub na żądanie co najmniej 1/3 członków zarządu regionu 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia tego żądania;

  b. proponowanie porządku obrad zarządu regionu i kierowanie jego pracami.

  c. współpraca z Zarządem Krajowym,

8. Do kompetencji sekretarza regionu należy:

  a. prowadzenie rejestru członków regionu;

  b. archiwizacja dokumentów zarządu regionu;

  c. opracowywanie projektów uchwał zarządu regionu;

  d. protokołowanie posiedzeń zarządu regionu;

  e. współpraca z Sekretarzem Generalnym;

9. W skład zarządu regionu wchodzą zawsze przewodniczący, 
wiceprzewodniczący i sekretarz regionu. Liczebność zarządu regionu ustalana 
jest w oparciu o liczbę okręgów wyborczych w regionie w wyborach do Sejmu:

● Region Międzynarodowy - 3 członków

● Województwo Lubuskie - 3 członków

● Województwo Opolskie - 3 członków

● Województwo Świętokrzyskie - 3 członków

● Województwo Podlaskie - 3 członków

● Województwo Warmińsko - Mazurskie - od 3 do 4 członków

● Województwo Pomorskie - od 3 do 4 członków

● Województwo Kujawsko - Pomorskie - od 3 do 4 członków

● Województwo Zachodniopomorskie - od 3 do 4 członków 9

● Województwo Lubelskie - od 3 do 4 członków

● Województwo Podkarpackie - od 3 do 4 członków

● Województwo Łódzkie - od 3 do 5 członków

● Województwo Dolnośląskie - od 3 do 5 członków

● Województwo Małopolskie - od 3 do 6 członków

● Województwo Wielkopolskie - od 3 do 6 członków

● Województwo Śląskie - od 3 do 7 członków

● Województwo Mazowieckie - od 3 do 8 członków
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10. Do kompetencji zarządu regionu należą:

  a. koordynowanie działań Stowarzyszenia na terenie regionu;

  b. zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem 

  zainteresowania Stowarzyszenia na terenie regionu;

  c. tworzenie, łączenie i likwidacja kół, za zgodą Zarządu Krajowego;

  d. stwierdzanie nieważności decyzji władz niższego stopnia oraz podejmowanie  

  decyzji za organy niższego stopnia w trybie Art. 20 pkt. 3 i 4;

11. Przewodniczący na wniosek Sekretarza Generalnego może odwołać 
przewodniczącego regionu i rozwiązać zarząd regionu, jeżeli jego członkowie nie 
wywiązują się z obowiązków lub podejmują decyzje wyraźnie sprzeczne z celami 
Stowarzyszenia. Sekretarz Generalny zwołuje wówczas walne zgromadzenie 
członków regionu w terminie nie późniejszym niż wynikający z upływającej 
kadencji dotychczasowego zarządu regionu, celem wybrania nowego 
przewodniczącego regionu i zarządu regionu. Do czasu wyboru nowego 
przewodniczącego regionu i zarządu regionu ich funkcję pełni zarząd 
komisaryczny wyznaczony przez Sekretarza Generalnego.



Art. 18. Koła Stowarzyszenia

1. Koło jest powoływane przez właściwy terytorialnie zarząd regionu 
Stowarzyszenia, w porozumieniu z Zarządem Krajowym.

2. Każdy członek Stowarzyszenia może być zarejestrowany tylko w jednym kole.

3. Koło musi liczyć przynajmniej trzech członków.

4. Koło Stowarzyszenia prowadzi w porozumieniu z zarządem regionu działania 
Stowarzyszenia we wszystkich sprawach będących przedmiotem 
zainteresowania Stowarzyszenia na danym terenie.

5. Członek Stowarzyszenia może ubiegać się o zarejestrowanie w kole, w którym 
chce działać. Oświadczenie woli w tej sprawie należy złożyć Sekretarzowi 
Generalnemu lub właściwemu z jego zastępców.



Art. 19. Organy Koła

1. Organami koła są:

  a) walne zgromadzenie członków koła;

  b) zarząd koła;

  c) przewodniczący koła;

2. Decyzję o powołaniu koła i liczebności jego zarządu podejmuje zarząd 
właściwego regionu w drodze uchwały.

3. Każde koło musi mieć przewodniczącego. W przypadku niepowołania zarządu 
koła jego kompetencje wykonuje przewodniczący regionu.

4. Do kompetencji zebrania walnego członków koła należą:

a) wybór przewodniczącego koła bezwzględną większością głosów;

b) wybór zarządu koła;

c) dokonywanie oceny działalności koła;

d) Przewodniczący koła kieruje bieżącym funkcjonowaniem koła, pracami zarządu 
koła i reprezentuje koło na zewnątrz;

5. Przewodniczący na wniosek Sekretarza Generalnego może odwołać 
przewodniczącego koła i rozwiązać zarząd koła, jeżeli nie wywiązują się z 
obowiązków lub podejmują decyzje wyraźnie sprzeczne z celami Stowarzyszenia. 
Sekretarz Generalny zwołuje wówczas zebranie walne członków koła celem 
wybrania nowego przewodniczącego koła i zarządu koła. Do czasu wyboru 
nowego przewodniczącego koła i zarządu koła ich funkcje pełni komisarz 
wyznaczony przez Sekretarza Generalnego.



ROZDZIAŁ VI
FORMY PODEJMOWANIA DECYZJI
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Art. 20. Formy podejmowania decyzji

1. Kolegialne organy Stowarzyszenia wyrażają swoją wolę w formie uchwał. 
Jednoosobowe organy Stowarzyszenia wyrażają swoją wolę w formie zarządzeń, 
chyba że Statut stanowi inaczej.

2. Uchwały i zarządzenia są wiążące dla organów niższego stopnia oraz członków 
Stowarzyszenia, których dotyczą.

3. Uchwały lub zarządzenia władz niższego stopnia mogą być uchylone, jeżeli 
naruszają Statut, uchwały lub zarządzenia władz wyższego stopnia. Zarządzenia 
przewodniczących i sekretarzy regionu uchyla Sekretarz Generalny, a uchwały 
zarządu regionu uchyla Zarząd Krajowy.

4. W przypadku uchylania się przez organ niższego stopnia od wynikającego ze 
Statutu, uchwały lub zarządzenia obowiązku wydania uchwały lub zarządzenia, 
odpowiednią uchwałę lub zarządzenie może wydać organ wyższego stopnia. 
Podobnie dzieje się w przypadku, gdy dany organ pozostaje czasowo 
nieobsadzony. Dla wszystkich organów na poziomie koła organem wyższego 
stopnia jest zarząd regionu, dla przewodniczących i sekretarzy regionów 
organem wyższego stopnia jest Sekretarz Generalny, a dla zarządu regionu 
organem wyższego stopnia jest Zarząd Krajowy.

5. Uchwały Zarządu Krajowego, Rady Krajowej, zarządu regionu, zarządu koła, 
walnego zgromadzenia członków regionu i koła zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile 
Statut nie stanowi inaczej.

6. W przypadku, gdy uchwała nie może być podjęta z powodu braku kworum, 
następne prawidłowo zwołane posiedzenie władz może podjąć uchwałę przez 
osoby obecne, jeżeli odbywa się po upływie co najmniej dwóch dni od zwołania 
obrad w pierwszym terminie.

7. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi 
inaczej. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos 
prowadzącego zebranie.
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8. Głosowania w sprawach wyboru organów są tajne.

9. Uchwały organów Stowarzyszenia mogą być podejmowane w trybie 
obiegowym. Zasady trybu obiegowego określa Zarząd Krajowy.

10. Zebrania i głosowania wszystkich organów kolegialnych mogą się odbywać za 
pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Nie 
dopuszcza się głosowania przez pełnomocnika.

11. Zawiadomienie o terminie i miejscu zebrania, a także porządek obrad, podaje 
się do wiadomości członków organu na co najmniej 7 dni naprzód.

12. Tryb odwołania organów jest taki sam, jak tryb ich powołania, chyba                 
że przepisy Statutu oraz regulaminów stanowią inaczej. 

13. Odwołanie Przewodniczącego, przewodniczącego regionu, członka zarządu 
koła, przewodniczącego koła lub członka zarządu koła następuje w drodze 
uchwały odpowiednio Rady Krajowej, walnego zgromadzenia członków regionu 
lub walnego zgromadzenia członków koła większością 2/3 głosów w obecności 
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

14. W przypadku, gdy więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę głosów 
konieczną do wyboru do organu kolegialnego, o obsadzeniu mandatu decyduje 
dodatkowe głosowanie, w którym dokonuje się wyboru jedynie spośród tych 
kandydatów.

15. Z zebrań organów Stowarzyszenia sporządza się protokół, który podpisują 
osoba prowadząca zebranie oraz osoba je protokołująca.

16. Uchwały podpisują osoba prowadząca zebranie oraz osoba je protokołująca, 
chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej.




ROZDZIAŁ VII
SPRAWY MAJĄTKOWE
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Art. 21. Majątek

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł 
finansowania przewidzianych ustawą prawo o stowarzyszeniach i innymi 
ustawami.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia 
określa Zarząd Krajowy.



Art. 22. Gospodarka finansowa

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz składania oświadczeń 
woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są działający 
wspólnie Przewodniczący i Sekretarz Generalny lub Przewodniczący i Skarbnik. 
Skarbnik może samodzielnie składać oświadczenia woli i zaciągać zobowiązania 
finansowe do wysokości 5000 zł.

2. Przewodniczący działając wspólnie z Sekretarzem Generalnym lub 
Przewodniczący działając wspólnie ze Skarbnikiem może udzielać 
pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz zaciągania 
zobowiązań majątkowych w zakresie i na warunkach ustalonych w 
pełnomocnictwie.



ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU
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Art. 23. Zmiana Statutu

1. Projekt zmiany Statutu może zostać zgłoszony przez:

  a) Zarząd Krajowy;

  b) Przewodniczącego;

  c) grupę członków Rady Krajowej stanowiącą co najmniej 1/3 (jedną trzecią)   

  pełnego składu Rady Krajowej;

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu wraz z uzasadnieniem składa się na 
ręce Przewodniczącego Stowarzyszenia.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu może nastąpić nie 
wcześniej niż miesiąc i nie później niż trzy miesiące od dnia doręczenia 
Przewodniczącemu projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu.

4. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Rada Krajowa podejmuje większością 2/3 
głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.



ROZDZIAŁ IX
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA, POŁĄCZENIE     

Z INNYM STOWARZYSZENIEM LUB INNYMI 
STOWARZYSZENIAMI
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Art. 23. Rozwiązanie stowarzyszenia, połączenie z innym stowarzyszeniem lub 
stowarzyszeniami

1. Wniosek w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, połączenia z innym 
stowarzyszeniem lub stowarzyszeniami może zostać złożony przez:

    a. Zarząd Krajowy; 

    b. Przewodniczącego;

2. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia, połączenia z innym 
stowarzyszeniem lub stowarzyszeniami wraz z uzasadnieniem składa się na ręce 
Przewodniczącego.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia, 
połączenia    z innym stowarzyszeniem lub stowarzyszeniami może nastąpić nie 
wcześniej niż miesiąc i nie później niż trzy miesiące od dnia doręczenia 
Przewodniczącemu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
połączenia z inną partią lub partiami.

4. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, połączenia z innym 
stowarzyszeniem lub stowarzyszeniami podejmuje Zarząd Krajowy bezwzględną 
większością w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Krajowego.


