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STATUT
„PRZYWRÓCIĆ DZIECIŃSTWO”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO – Nr KRS 0000073376

Wstęp

„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza
Lisieckiego – „Dziadka” zwane dalej Towarzystwem nawiązuje do Tradycji, idei i metod
wychowawczych oraz podejmuje kontynuację działalności istniejącego w latach 1928-1953
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Towarzystwo przyjmuje do tej spuścizny także
dorobek istniejących od 1956 roku Ognisk PZOW /Państwowego Zespołu Ognisk
Wychowawczych/ kierowanych przez Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” i Jego następców.
Towarzystwo kontynuuje także działalność istniejącego od 12 grudnia 1976 r. Koła
Wychowanków Ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy /TPDzUl/ i Państwowego
Zespołu Ognisk Wychowawczych /PZOW/ im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka”, ściśle
współpracując z istniejącym nadal Zespołem Ognisk Wychowawczych /ZOW/ im.
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie.
Powołane Towarzystwo jest organizacją charytatywną, apolityczną, bez uprzedzeń
rasowych i wyznaniowych i kieruje się w swym działaniu dobrem dzieci i młodzieży
znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.
Członkowie – założyciele Towarzystwa, w większości wychowankowie Ognisk
TPDzUl/PZOW, czują się kontynuatorami wzorów wychowawczych wypracowanych
w tych ogniskach i przez swoją zorganizowaną działalność charytatywną pragną również
przenosić nabyte w tych placówkach tradycje i wzory postępowania do nowych placówek
opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie kraju oraz na terenie krajów Unii
Europejskiej, które są zainteresowane współpracą na tym polu.
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka”, zwane dalej Towarzystwem.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
3. Symbol - logo Towarzystwa obrazujące postać gazeciarza zostaje przejęte z Logo
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy.
4. Symbol i nazwa Towarzystwa korzystają z ochrony prawnej.
5. Towarzystwo używa odznak i pieczęci zgodnie z przepisami prawa.
§2
1. Towarzystwo działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa jest m.st. Warszawa.
3. Towarzystwo może powoływać (zwane dalej jednostkami terenowymi):
a/ Koła, stanowiące wewnętrzne jednostki organizacyjne Towarzystwa, które będą opierały
swoją działalność na regulaminie zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa.
b/ Oddziały terenowe stanowiące terenowe jednostki organizacyjne w rozumieniu art.10
ust.2 Prawa o stowarzyszeniach
§3
Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§4
1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do wypełniania wyznaczonych celów statutowych Towarzystwo może zatrudniać
niezbędną liczbę pracowników i instruktorów.
Rozdział II

Przedmiot, cele i środki działania
§5
Cel działalności Towarzystwa
Celem działalności Towarzystwa jest szeroko pojęta działalność opiekuńcza,
a w szczególności współudział w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dzieci
i młodzieży poprzez pomoc społeczną oraz programy: profilaktyczne-przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym, edukacyjne, socjoterapeutyczne, kulturalne,
turystyczne, rekreacyjne, sportowe oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, organizowanie
opieki nad osobami niezaradnymi życiowo i starszymi, promocję wolontariatu i aktywności
społeczności lokalnych, aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, działalność na rzecz integracji europejskiej.
Powyższe cele Towarzystwo będzie realizowało poprzez:
1. Popularyzowanie myśli pedagogicznej Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, Jego metod i form
pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w nauce, kłopoty życiowe
i materialne – zagrożonej społecznym niedostosowaniem, poprzez:
- inspirowanie i wspieranie ludzi nauki do opracowań metodycznych i pomocy przy
wdrażaniu w nowych placówkach dorobku pedagogicznego K. Lisieckiego,
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- organizowanie wsparcia merytorycznego wychowawcom zatrudnionym w ogniskach
wychowawczych i w innych placówkach zainteresowanych pracą w systemie wychowawczym Kazimierza Lisieckiego,
- wydawanie materiałów metodycznych, organizowanie narad, sympozjów, konferencji
metodycznych i innych
2. Wspieranie finansowe, materialne i merytoryczne istniejących placówek opiekuńczowychowawczych zwanych dalej „Ogniskami”.
3. Prowadzenie samodzielnej działalności dydaktycznej oraz wychowawczej i opiekuńczej
w zakładanych przez Towarzystwo ogniskach, świetlicach, klubach malucha, klubach
młodzieżowych, szkołach społecznych, punktach konsultacyjnych, domach wczasów
dziecięcych, domach opieki dla osób niezaradnych życiowo i starszych itp., zwanych dalej
placówkami Towarzystwa. O powoływaniu własnych placówek decyduje Zarząd Towarzystwa w porozumieniu - umowie z władzami lokalnymi, na terenie których ma być
założona nowa placówka.
4. Realizowanie zajęć i programów profilaktycznych, rozwijanie zainteresowań w zakresie
kultury, sportu i rekreacji, zagospodarowywanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez
organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych oraz organizowanie wypoczynku wakacyjnego, tj. obozów, kolonii letnich, zimowisk, zielonych szkół, itp.
5. Wychowywanie młodzieży w poczuciu własnej godności, w poszanowaniu wartości pracy,
tradycji i patriotyzmu,
6. Organizowanie różnych form pracy wychowawczej dla młodzieży wzorowanych na ruchu
i harcerskim oraz nauka umiejętności służących obronności Kraju .
7. Organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych
i niewydolnych wychowawczo, pomoc materialna i organizacyjna (poradnictwo) rodzicom
i młodzieży mającej trudności z przystosowaniem społecznym a także wychowawcom
placówek uczestniczących w kontynuowaniu pedagogiki K. Lisieckiego.
8. Podejmowanie działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed negatywnymi
skutkami niedostosowania społecznego między innymi poprzez:
- wykonywanie zadań w dziedzinie oświaty, wychowania i szkolnictwa oraz opieki
społecznej, a także w innych dziedzinach związanych z celami i zadaniami Towarzystwa,
– zlecanych przez dysponentów części budżetowych – stosownie do obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa,
- udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej i kadrowej placówkom (ogniskom)
w prowadzeniu różnych form wychowawczych, kulturalnych i sportowych oraz różnych
form wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętej patronatem,
- sponsorowanie finansowe i rzeczowe dzieci i młodzieży ogniskowej wybitnie uzdolnionej
i utalentowanej,
- realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych i wychowawczych,
- prowadzenie zajęć specjalistycznych,
- organizowanie integracyjnych koncertów publicznych.
9. Organizowanie kampanii społecznych.
10. Organizowanie integracyjnych koncertów publicznych.
11. Wspieranie (w tym finansowe) byłych, dorosłych wychowanków ognisk znajdujących się
w sytuacjach kryzysowych (bezrobocie, przewlekła choroba, itp.) oraz w celu podtrzymania więzi emocjonalnych, samopomocy koleżeńskiej i innych działań statutowych.
§6
Sposoby realizacji celów Towarzystwa
Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku
publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu
kodów i opisów zgodnych z PKD jest:
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a. działalność nieodpłatna:
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
89.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
b. działalność odpłatna:
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków honorowych
3. Członków wspierających.
§8
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo
polskie lub obce, stale zamieszkała w Polsce lub za granicą, która złoży pisemną deklarację
o gotowości przystąpienia do Towarzystwa i udziału w realizacji jego celów statutowych.
Przyjmowanie członków zwyczajnych należy do kompetencji Zarządu (Krajowego lub
Terenowego). Jeżeli na danym terenie nie ma Oddziału członków przyjmuje Zarząd Krajowy.
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2. Zarząd może odmówić członkostwa osobie, której postawa moralno-etyczna lub skłonności
(naruszenie prawa, pedofilia, alkoholizm, narkomania, etc.) są sprzeczne z celami i zadaniami
Towarzystwa. Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Ponowny wniosek może
być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 1 roku od daty poprzedniej decyzji Zarządu.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu,
b) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
c) podejmować wszelkie dostępne działania w sytuacji, gdy dobro dziecka objętego opieką
Towarzystwa jest zagrożone,
d) noszenia i/lub używania odznak Towarzystwa.
§9
1. Członkiem wspierającym może być osoba w rozumieniu § 8 oraz osoba prawna a także inna
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, o jakich mowa
wyżej, reprezentowane są przez swoich pełnomocników.
2. Przyjmowanie oraz skreślenie z listy członków wspierających należy do kompetencji Zarządu.
3. Członkom wspierającym przysługuje uprawnienie określone w § 8 ust.3 lit.a) z głosem
doradczym oraz lit. c) i d).
§ 10
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w działalności
statutowej Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadaje, jak również członkowstwa
honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Krajowego
2. Członkom honorowym przysługują uprawnienia określone w § 8 ust.3 oraz w § 11 z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.
§ 11
Do obowiązków członków Towarzystwa należy:
- aktywny udział w realizacji zadań Towarzystwa,
- dawanie swą postawą przykładu właściwego stosunku do dziecka,
- przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminu i uchwał Towarzystwa,
- regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 12
1. Przynależność członka Towarzystwa ustaje na podstawie skreślenia przez Zarząd:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu
wszelkich zobowiązań odnośnie Towarzystwa,
b) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
d) z powodu niepłacenia składek przez okres dwóch lat.
2. Wykluczenie przez Zarząd, gdy członek w rażący sposób uchybia postanowieniom
Statutu, Uchwał albo swoim niegodnym zachowaniem naruszy dobre imię i autorytet
Towarzystwa oraz nie uczestnictwa w pracach Towarzystwa przez okres dwóch lat.
3. Od uchwał Zarządu określonych w § 12 ust 1 lit. d oraz § 12 ust. 2, przysługuje członkowi
prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty otrzymania
decyzji.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa i ich właściwości
§ 13
1. Władzami Towarzystwa są:
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a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd Krajowy,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
§ 14
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Towarzystwa, podejmowanie
uchwał należy do Walnego Zgromadzenia
§ 15
Walne Zgromadzenia Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 16
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
2. O terminie Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd
Zawiadamia Członków co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego
Zgromadzenia.
§ 17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Towarzystwa lub na wniosek Komisji Rewizyjnej
w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, przy czym członkowie o zebraniu powiadamiani
są w terminie i trybie jak w § 16 ust.2.
§ 18
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w pierwszym terminie zwykła większością
oddanych głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania, zaś w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz zrzeszenia się z organizacjami krajowymi
i zagranicznymi podejmuje się większością 2/3 oddanych głosów w obecności co najmniej
1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś
w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwały innych władz Towarzystwa niż wym. w § 18 ust.1.zapadaja zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 1/2 ogółu liczby uprawnionych do głosowania. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Prezesa (Przewodniczącego).
4. W przypadku ustąpienia członka ze składu władz Towarzystwa w czasie trwania kadencji,
władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowego członka. Zakres kooptacji nie może
przekroczyć 30% składu pochodzącego z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje
Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
5. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie
wynagrodzenia
§ 19
1. Walne Zgromadzenie tworzą:
a) członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym,
b) członkowie wspierający z głosem doradczym.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje, wybrane każdorazowo spośród obecnych na
Zebraniu – Prezydium w składzie:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego.
3. Do wyłącznych uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:
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a) uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa,
b) uchwalanie programu działalności Towarzystwa,
c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego oraz Kół i Oddziałów terenowych,
zatwierdzanie budżetu i ustalanie wysokości składek,
d) ustalanie liczby członków organów władz na dana kadencję, wybór i odwoływanie
członków Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się z organizacjami krajowymi
i zagranicznymi,
f) udzielanie (uchwała) absolutorium Zarządowi Krajowemu na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
g) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
h) Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez
Towarzystwo,
i) Ustalanie zasad wynagradzania stanowisk kierowniczych i pracowników Towarzystwa
j) Podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególna ważność wymagają
decyzji Walnego Zgromadzenia.
§ 20
1. Sprawy bieżące Towarzystwa załatwia Zarząd Krajowy składający się z 7-12 osób
powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat. Warunkiem pełnienia funkcji
w Zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w Zarządzie nie byli skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
2. W skład Zarządu Krajowego wchodzą:
a) Prezes,
b) jeden do trzech Wiceprezesów,
c) Sekretarz,
d) Skarbnik,
e) Członkowie Zarządu.
3. Prezes Zarządu Krajowego jest wybierany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie.
Natomiast pozostały skład Zarządu konstytuuje się na pierwszym po wyborach
posiedzeniu Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
a) wypełnianie celów statutowych,
b) określanie szczegółowych programów działania,
c) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
d) zawieranie umów i podejmowanie zobowiązań w ramach statutowych celów
Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu,
e) przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn,
f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych a także regulaminu prowadzenia działalności
gospodarczej przez Towarzystwo,
g) występowanie z wnioskami o podjęcie zadań państwowych, które mogą być zlecane
jednostkom niepaństwowym z ewentualnymi postulatami przejęcia w zarząd,
użytkowanie lub używanie nieruchomości (terenów i zabudowań) wraz placówkami
opiekuńczo-wychowawczymi - umożliwiających wykonywanie danego zadania
państwowego,
h) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie oddziałów i kół terenowych,
i) powoływanie pełnomocników Zarządu Krajowego,
j) powoływanie komisji problemowych jako organów pomocniczych i doradczych
Zarządu.
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§ 21
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa. Do zakresu jej działania należy:
a) Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa i oddziałów terenowych, przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku,
b) Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu,
c) Przedkładanie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa
oraz oddziałów i kół terenowych,
d) Przedstawianie Zarządowi protokółów pokontrolnych wraz z wnioskami,
e) Prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
f) Składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
g) Nadzór na działalnością komisji rewizyjnych oddziałów.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Towarzystwa ani być pracownikami Towarzystwa.
3. Komisja ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Towarzystwa, Kół i Oddziałów
Terenowych oraz prawo żądania od wszystkich osób stosownych wyjaśnień.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się przynajmniej raz w roku.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
Krajowego z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
Rozdział V
KOŁA I ODDZIAŁY TOWARZYSTWA
§ 23
1. Koła i Oddziały zwane dalej jednostkami terenowymi, są jednostkami organizacyjnymi
Towarzystwa tworzonymi przez Zarząd Krajowy i działają na obszarze określonym
w uchwale Zarządu Krajowego
2. Koła powoływane są na wniosek minimum pięciu członków natomiast oddziały – na
wniosek 15 członków-założycieli.
3. Jednostki terenowe podlegają władzom krajowym Towarzystwa i prowadza działalność
statutową w ramach programu przyjętego przez Walne Zgromadzenia Towarzystwa.
4. Akt powołania jednostki terenowej każdorazowo określa jej główne zadania jak tez zasady
gospodarowania powierzonym majątkiem Towarzystwa i zasady sprawozdawczości.
5. Zasady dotyczące działania kół terenowych stosuje się odpowiednio opierające się na
uregulowaniach przepisów dotyczących oddziałów (vide §§ 24-30).
§ 24
1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
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2. W sprawach nie uregulowanych odrębnie dla władz Oddziału Towarzystwa stosuje się
odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz krajowych (vide §§ 18, 20-22 ).
§ 25
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa i jest
zwoływane raz w roku przez Zarząd Oddziału na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków Towarzystwa. Dopuszcza się możliwość zwołania wspólnego Walnego Zebrania
członków Oddziału i Towarzystwa.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
b) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału. uchwalanie
programu działalności Oddziału z uwzględnieniem możliwości finansowych Oddziału,
c) wybór władz Oddziału, uchwalanie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów
zgłoszonych w czasie zebrania.
d) Udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału.
e) Rozwiązanie Oddziału.
3. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia członków co
najmniej na 21 dni przed jego odbyciem.
§ 26
1. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:
a) członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa zrzeszeni w danym Oddziale –
z czynnym i biernym prawem wyborczym,
b) członkowie wspierający Towarzystwo z terenu działania Oddziału – z głosem
doradczym, bez prawa wyborczego,
c) przedstawiciele władz krajowych, z głosem doradczym bez prawa wyborczego, jeśli nie
są członkami Oddziału.
2. Na wniosek Zarządu Krajowego lub 20% członków Towarzystwa z terenu działania
Oddziału, Zarząd Oddziału zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału
w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
§ 27
1. Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd Oddziału składający się z trzech
do pięciu członków, w tym prezesa, (wiceprezesa), sekretarza i skarbnika.
2. Prezes Zarządu Oddziału jest wybierany bezpośrednio przez Walne Zebranie Oddziału.
Natomiast pozostały skład Zarządu konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu
Zarządu.
3. Do Zarządu Oddziału należy wykonywanie wiążących Oddział uchwał władz Towarzystwa oraz zadań określonych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
4. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Oddziału, zwołuje i organizuje zebrania członków
Oddziału, opracowuje i realizuje roczne plany pracy i plany finansowe Oddziału oraz
gospodarowanie majątkiem Towarzystwa pozostawionym do dyspozycji Oddziału przez
Zarząd Krajowy.
§ 28
1. Zarząd Oddziału składa roczne sprawozdania z działalności Oddziału oraz plan pracy i plan
finansowy na rok następny Zarządowi Krajowemu Towarzystwa w terminach ustalonych
przez Zarząd Krajowy
2. Zarząd Oddziału jest uprawniony do składania oświadczeń woli dotyczących praw
i obowiązków majątkowych w imieniu Towarzystwa na podstawie stałego pełnomocnictwa
ogólnego udzielanego jego członkom przez Zarząd Krajowy do działania w granicach
zwykłego zarządu sprawami Oddziału. Do składania oświadczeń woli w sprawach
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przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest każdorazowo odrębne
pełnomocnictwo Zarządu Krajowego.
§ 29
Decyzję o likwidacji Oddziału podejmuje w formie uchwały Zarząd Krajowy w obecności
przedstawicieli Oddziału oraz po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Oddziału.
Rozdział VI
Fundusze i majątek Towarzystwa
§ 30
1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Towarzystwo uzyskuje:
a) ze składek członkowskich, świadczeń członków wspierających,
b) z wpływów ze zbiórek, imprez i ofiarności publicznej,
c) z dotacji,
d) z otrzymanych grantów, darowizn, spadków i zapisów,
e) z dochodów z posiadanego majątku, odsetek od kapitału, lokat i alokacji,
f) z dochodów z działalności gospodarczej,
g) z wpływów z działalności statutowej.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania, Zarząd Towarzystwa może podjąć działalność
gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych
Towarzystwa.
3. Towarzystwo może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
4. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
5. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy
wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U Nr. 234 z 2010 r. poz. 1536) i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 31
W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 32
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 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. Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz ich członków, członków 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
preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich „osób bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób
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trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Towarzystwa.
4. Zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich „osób bliskich”, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 33
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Towarzystwa, oddziałów i innych wewnętrznych
jednostek organizacyjnych Towarzystwa ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd
Krajowy.
§ 34
1. Do reprezentowania Towarzystwa uprawnieni są jednoosobowo: Prezes, Wiceprezesi,
Sekretarz i Skarbnik oraz pełnomocnicy Zarządu Krajowego.
2. Dla ważności czynności prawnej, skutkującej zobowiązaniem finansowym wymagane są
dwa podpisy z wyżej wymienionych osób pod warunkiem, że jedną z tych osób jest:
Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik Zarządu Krajowego lub osoba z pełnomocnictwem (jednorazowym lub okresowym) udzielonym przez Zarząd Krajowy.

Rozdział VII
Rozwiązanie Towarzystwa
§ 35
Towarzystwo może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków podjętej większością 2/3 oddanych głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej
liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie –
bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 36
Wszelkie aktywa i majątek Towarzystwa zostaną przekazane na rzecz innej działającej
w Polsce organizacji charytatywnej, mającej podobne lub zbliżone cele statutowe – z chwila
jego rozwiązania i likwidacji.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 37
Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Statucie maja zastosowanie przepisy
Prawa o stowarzyszeniach i innych uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce w tym
zakresie.
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