StatutOgólnopolskiegoStowarzyszeniaBudownictwaNaturalnego 
RozdziałI 
Postanowieniaogólne 

§1

1. OgólnopolskieStowarzyszenieBudownictwaNaturalnego,zwanedalej„Stowarzyszeniem”,działanapodstawie
obowiązującegoprawa,wtymustawyzdnia7kwietnia1989r.–Prawoostowarzyszeniach,oraznapodstawie
postanowieńniniejszegostatutu. 
2. Stowarzyszeniemożeużywaćnazwyskróconej„OSBN”. 

§2 
1. TerenemdziałaniaS
 towarzyszeniajestobszarRzeczpospolitejPolskiej. 
2. SiedzibąStowarzyszeniajestmiastoWarszawa. 
3. DlarealizacjicelówstatutowychStowarzyszeniemożeprowadzićdziałaniapozagranicamikrajunaterenieinnych
państw,zposzanowaniemtamtejszegoprawa. 

§3 
Stowarzyszeniepowołanejestnaczasnieokreślony. 

§4
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi,zagranicznymiimiędzynarodowymiorganizacjamiopodobnym
profiludziałaniaiinstytucjamipublicznymi.Możepozostawaćczłonkiemtychorganizacji. 

§5 
Stowarzyszeniemożepowoływaćjednostkiterenowe,zwanedalej„Oddziałami”. 

§6 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać pracowników do
prowadzaniaswoichspraworazkorzystaćzpracywolontariuszy. 

§7 
1. Stowarzyszeniemożeprowadzićdziałalnośćgospodarczą. 
2. Dochódzdziałalnościgospodarczejsłużyrealizacjicelówstatutowychiniemożebyćprzeznaczonydopodziału
międzyczłonków. 

RozdziałII 
Celeisposobyichrealizacji 
§8
Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie iwdrażanierozwiązańbudownictwanaturalnegom.in.zesłomy,gliny
oraz innych odnawialnych materiałów i wyrobów, a także działalność naukowa i edukacyjna oraz współpraca
międzynarodowawzakresienaturalnych(tradycyjnychinowatorskich)rozwiązańitechnikbudowlanychorazinnych
ekologicznych technologii dla budownictwa, w tym systemów pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł,
racjonalnego gospodarowania wodą, oczyszczaniem ścieków oraz gospodarką odpadami, łącznie z ich wtórnym
wykorzystaniem. 

§9 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność (działalność statutowa) w
zakresie: 
1. Promowania i rozwijania ekologicznych, nowatorskich metod i technik budowlanych, inżynieryjnych,
energetycznychiwszelkiejdziałalnościtechnologicznejzwiązanejzideamizrównoważonegorozwoju. 
2. Budowania platformy współpracy oraz wymiany informacji dla projektantów, wykonawców, producentów,
rolników, inwestorów oraz osób prywatnych zainteresowanych budownictwem naturalnym opartym na
materiałachodnawialnych. 
3. Współpracy z władzami rządowymi i samorządowymi, instytucjami publicznymi, jednostkami naukowymi i
oświatowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi w kraju i za
granicą. 
4. Reprezentowaniainteresówczłonkóworazwspieraniainicjatywiprojektówrealizowanychprzeznichwzakresie
budownictwanaturalnegoidziałańukierunkowanychnatroskęośrodowiskonaturalneizrównoważonyrozwój. 
5. Tworzenia zasobów wiedzy oraz rozwijania zaplecza infrastrukturalno – sprzętowego do wspólnego
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wykorzystaniaprzezczłonkówStowarzyszeniaprzywdrażaniuipromowaniunaturalnychtechnologii. 
6. Prowadzeniadziałalnościnaukowo–badawczejzzakresunaturalnychtechnologiiorazwspółpracyzjednostkami
badawczo-rozwojowymi,laboratoriamiiośrodkaminaukowymi. 
7. Działania na rzecz uzyskania aprobat technicznych dla naturalnych materiałów i wyrobów budowlanych oraz
zabezpieczenia dostępu do informacji, wiedzy i praw do specyfikacji technicznych mikroprzedsiębiorcom, w
szczególnościczłonkomStowarzyszenia. 
8. Wspieraniafirmwykonawczychiproducentówwuzyskaniustosownychcertyfikatów. 
9. Wspieraniaekonomiispołecznejoraztworzenia„zielonychmiejscpracy”. 
10. Oddziaływanianaproceslegislacyjnyoraztworzeniaprojektówprzepisówprawnychwzakresieobjętymcelami
statutowymiStowarzyszenia. 
11. Wspieraniaprodukcjiikoordynacjarynkuodnawialnychmateriałówbudowlanych. 
12. Organizowaniaiinicjowaniakonferencji,seminariów,wykładówiakcjispołecznychorazinnychformdziałalności
oświatowej, służącej krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Stowarzyszenia, szczególnie w duchu
zrównoważonegorozwoju. 
13. Organizowaniaszkoleńiwarsztatów,wtymdlafirmwykonawczychipracownikówbudowlanychorazwyjazdów
integracyjnychiszkoleniowych. 
14. Wydawaniaksiążek,czasopism,broszuriinnychwydawnictwzwiązanychzcelamiStowarzyszenia. 
15. Produkcjiirozpowszechnianiamateriałówfilmowychidźwiękowychorazdziałalnościportaliinternetowychoraz
innychmediówzwiązanychzcelamiStowarzyszenia. 
16. Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie dostępu do najnowszych rozwiązań i
wyrobówzsurowcównaturalnych. 
17. Wspierania działań na rzecz poprawy charakterystyki energetycznej i ekologicznej produkcji przemysłowej w
Polsce,szczególniewobszarzebudownictwa,rolnictwa,ochronyśrodowiskaitransportu. 
18. Działanianarzeczpoprawyinnowacyjnościikonkurencyjnościpolskiejgospodarkiwobszarzezrównoważonego
rozwoju. 
19. Innychdziałańsprzyjającychrealizacjistatutowychcelów. 

RozdziałIII 
CzłonkowieStowarzyszenia 
§10 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną. Osoba prawna i jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, może być jedynie członkiem
wspierającymStowarzyszenia. 
2. Członkowiedzieląsięna: 
a.
zwyczajnych, 
b.
wspierających, 
c.
honorowych. 
§11 
1. CzłonkiemzwyczajnymStowarzyszeniamożebyćkażdaosobafizycznaposiadającapełnązdolnośćdoczynności
prawnych, będąca obywatelem polskim albo cudzoziemcem mającym lubniemającymmiejscazamieszkaniana
terytoriumPolski,którazłożypisemnądeklaracjęzawierającąrekomendacjędwóchczłonkówStowarzyszenia,a
takżeakceptacjęstatutowychcelówStowarzyszeniaorazzobowiązaniedowypełnianiawszystkichobowiązków,
wtymfinansowych,wynikającychzestatutu,przepisówprawaideklaracjiczłonkowskiej. 
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech
miesięcyoddatyzłożeniadeklaracji. U
 chwałaZarządujestostateczna. 
3. CzłonkiemwspierającymStowarzyszeniamożezostaćosobafizyczna,osobaprawnalubjednostkaorganizacyjna
nieposiadającaosobowościprawnej,którejprzepisyprzyznajązdolnośćprawną,którazłożypisemnądeklarację
zawierającą zobowiązanie do udzielania pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów
Stowarzyszenia. Formy i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, a także termin udzielenia wsparcia, członkowie
wspierającyustalająwporozumieniuzZarządemiokreślająwdeklaracjiczłonkowskiej. 
4. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech
miesięcyoddatyzłożeniadeklaracji. U
 chwałaZarządujestostateczna. 
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosławybitnywkładwdziałalnośći
rozwójStowarzyszenia. 
6. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą na wniosek
Zarządu, Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 6 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, niepóźniejniżwciągu
dwóchmiesięcyoddatyzłożeniawniosku. 
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§12 
Członkowiezwyczajnimająprawo: 
a. udziałuwWalnychZebraniachCzłonkówigłosowanianaduchwałamiprzezniepodejmowanymi, 
b. korzystaniazdorobkuiwszelkichformdziałalnościStowarzyszenia, 
c. udziałuwzebraniach,wykładachorazimprezachorganizowanychprzezStowarzyszenie, 
d. zgłaszaniawnioskówcododziałalnościStowarzyszenia. 

§13 
1. Członkowiezwyczajnimająobowiązek: 
a. braniaudziałuwdziałalnościStowarzyszeniaiwrealizacjijegocelów, 
b. uczestniczeniawWalnychZebraniachCzłonków, 
c. przestrzeganiastatutuiuchwałwładzStowarzyszenia, 
d. niepodejmowaniadziałańsprzecznychzcelamiStowarzyszenia, 
e. wniesieniawpisowego, 
f.
regularnegoopłacaniaskładek. 
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek powiadamiać Zarząd o każdej zmianie adresu miejscazamieszkanialub
adresudokorespondencji.PismowysłaneprzezStowarzyszeniedoczłonka,zwróconezpowoduniezgłoszenia
przez członka zmiany podanego przez niego adresu, ma moc prawną doręczenia w ostatnim dniuterminu,w
którym możliwe było odebranie listu poleconego przez tego członka. Postanowienia zdań poprzedzających
stosujesięodpowiedniodozmianyadresupocztyelektronicznej. 

§14 
1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa określone w § 12 ust. 1 z wyjątkiem prawa do
głosowaniaipodejmowaniauchwałnaWalnymZebraniuCzłonków. 
2. CzłonkowiewspierającyihonorowimająprawobraćudziałwWalnychZebraniachCzłonkówiwypowiadaćsięw
kwestiachbędącychprzedmiotemobrad,atakżeprzedstawiaćswojestanowiskowtychsprawach. 
3. Członekwspierającymaobowiązekwywiązywaniasięzzadeklarowanychświadczeń,przestrzeganiastatutuoraz
uchwałwładzStowarzyszenia. 
4. Członkowiehonorowiiwspierającysązwolnienizeskładekczłonkowskichiwpisowego. 
5. Doczłonkówwspierającychihonorowych§13ust.2statutustosujesięodpowiednio. 

§15 
1. CzłonkostwowStowarzyszeniuustajenaskutek: 
a. rezygnacjizprzynależnościdoStowarzyszeniazgłoszonejnapiśmieZarządowi,pouprzednimuregulowaniu
składekczłonkowskichiinnychzobowiązań, 
b. śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty zdolności prawnej przez członka będącego osobą
prawnąlubjednostkąnieposiadającąosobowościprawnej,którejprzepisyprzyznajązdolnośćprawną, 
c. skreśleniazlistyczłonkówStowarzyszenia, 
d. wykluczeniazlistyczłonkówStowarzyszenia, 
e. pozbawieniaczłonkostwahonorowego. 
2. Skreślenie z listy członków następuje w drodze uchwały Zarządu,podjętejzwłasnejinicjatywylubnawniosek
KomisjiRewizyjnej,zpowodu: 
a. opóźnieniawzapłacieskładekczłonkowskichlubinnychzobowiązańodłużejniż12miesięcy; 
b. utratylubograniczeniazdolnościdoczynnościprawnychlubprawomocnegoorzeczeniasądupowszechnego
orzekającegośrodekkarnywpostacipozbawieniaprawpublicznych. 
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na skutek uchwały Zarządu podjętej z własnej inicjatywy lub na
wniosekKomisjiRewizyjnej,zpowoduzawinionegoprzezczłonka: 
a. działaniasprzecznegozprzepisamiprawa,postanowieniamistatutulubuchwałamiwładzStowarzyszenia, 
b. działanianaszkodęStowarzyszenia, 
c. uchylaniasięodwypełnianiaobowiązkówczłonkaStowarzyszenia. 
4. WalneZebranieCzłonkówmożepodjąćuchwałęopozbawieniuczłonkostwahonorowegowraziedziałaniaprzez
członka honorowego na szkodę Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków następuje na wniosek
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne Zebranie
Członkówpodejmujeuchwałęwterminie30dnioddniaotrzymaniawniosku. 
5. Ustanieczłonkostwawprzypadkachokreślonychw: 
a. ust.1lit.a–następujezchwilązłożeniarezygnacji, 
b. ust.1lit.b–następujezchwiląśmiercilubutratyzdolnościprawnej, 
c. ust. 1 lit. c-e – następuje w chwili powiadomienia członkaStowarzyszeniaouchwaleZarządulubWalnego
ZebraniaCzłonków. 
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6. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić członka oskreśleniulubwykluczeniuzlisty
członków Stowarzyszenia, a także o pozbawieniu członkostwa honorowego, z podaniem przyczyny i – w
przypadku, gdy uchwała była podjęta przez Zarząd – z pouczeniem o możliwości odwołania się do Walnego
ZebraniaCzłonków. 
7. OduchwałyZarząduoskreśleniulubwykluczeniuczłonkowiprzysługujeprawoodwołaniadoWalnegoZebrania
Członków w terminie 14 dnioddatydoręczeniauchwałyZarządu.Odwołaniejestrozpatrywanenanajbliższym
WalnymZebraniuCzłonków.UchwałaWalnegoZebraniaCzłonkówjestostateczna. 

RozdziałIV 
WładzeStowarzyszenia 
§16 
WładzamiStowarzyszeniasą: 
a. WalneZebranieCzłonków, 
b. Zarząd, 
c. KomisjaRewizyjna. 

§17 
1. Członkiem Zarządu (Komisji Rewizyjnej) może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych. Do Zarządu (Komisji Rewizyjnej) mogą być powołane osoby spośród członków
Stowarzyszenia 
2. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu (Komisji Rewizyjnej) przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym,
wspierającymihonorowymStowarzyszenia. 
3. CzłonkówZarządu(KomisjiRewizyjnej)powołujeiodwołujeWalneZebranieCzłonkówwgłosowaniutajnymlub
jawnym,jeśliWalnejednogłośnietakzdecyduje. 
4. DoZarządu(KomisjiRewizyjnej)wchodząkandydaci,którzywgłosowaniuotrzymalinajwiększąliczbęgłosów. 
5. CzłonekZarządu(KomisjiRewizyjnej)możezostaćodwołanyprzezWalneZebranieCzłonkówwkażdymczasie. 
6. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu (Komisji Rewizyjnej), skład tego organu jest
uzupełniany w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków jestzwoływaneprzez
Zarządwciągu30dnioddniarezygnacji,odwołanialubśmierciczłonkaZarządulubKomisjiRewizyjnej.Wrazie
gdyby Zarząd nie mógł zwołać lub nie zwołał Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w zdaniu
poprzednim,WalneZebranieCzłonkówmożerównieżzostaćzwołaneprzezKomisjęRewizyjną. 
§18 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecnościconajmniejpołowyczłonkówuprawnionychdogłosowania,chybażestatutstanowiinaczej. 

§19 
1. KadencjawszystkichwybieralnychwładzStowarzyszeniatrwa3lata. 
2. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków
zatwierdzającegosprawozdaniefinansowezaostatnipełnyrokobrotowypełnieniaprzezniegofunkcji.Ustalając
datę wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej bierze się pod uwagę wyłączniepełnelata
obrotowe,wktórychczłonekZarządupełniłswojąfunkcję. 
WalneZebranieCzłonków 
§20 
1. NajwyższąwładząStowarzyszeniajestWalneZebranieCzłonków. 
2. KażdyczłonekzwyczajnyStowarzyszeniamajedengłosnaWalnymZebraniuCzłonków. 
3. CzłonkowieZarząduorazKomisjiRewizyjnejmająprawoudziałuwWalnymZebraniuCzłonków. 
4. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział i głosować na Walnym ZebraniuCzłonkówprzezpełnomocnika.
Pełnomocnictwo takie powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do księgi
protokołów. Jeden pełnomocnik może jednocześnie reprezentować nie więcej niż trzech członków
Stowarzyszenia. 
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez
PrzewodniczącegoWalnegoZebraniaCzłonkówiosobęsporządzającąprotokół. 

§21 
1. WalneZebraniaCzłonkówzwołujeZarząd. 
2. O miejscu, dacie iproponowanymporządkuobradWalnegoZebraniaCzłonkówZarządpowiadamiawszystkich
członkówStowarzyszenialistamipoleconymiwysłanyminaconajmniej14dniprzedterminemWalnegoZebrania
Członków. Zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Stowarzyszenia uprzednio
wyraziłnatopisemnązgodę,podającadrespocztyelektronicznej,naktóryzawiadomieniepowinnobyćwysłane. 
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3.

JeśliWalneZebranieCzłonkówniejestzdolnedopodejmowaniauchwałzuwaginabrakwymaganegokworum,
ZarządzwołujeWalneZebranieCzłonkównadrugiterminprzypadającyniepóźniejniżwciągumiesiącaoddnia
pierwszegoterminuWalnegoZebraniaCzłonków.Nadrugimterminienieobowiązujewymógkworum. 
4. WalneZebranieCzłonkówmożebyćzwyczajneinadzwyczajne. 
5. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarządconajmniejrazwrokujakosprawozdawczeicotrzylata
jakosprawozdawczo-wyborcze. 
6. ZwyczajneWalneZebranieCzłonkówpowinnozostaćzwołanenaterminprzypadającyniepóźniejniż30czerwca. 
7. NadzwyczajneWalneZebranieCzłonkówmożezostaćzwołanewraziepotrzebywkażdymczasie. 
8. NadzwyczajneWalneZebranieCzłonkówzwołujeZarząd: 
a. zwłasnejinicjatywy, 
b. nawniosekKomisjiRewizyjnej, 
c. napisemnywniosekconajmniej1/3ogólnejliczbyczłonkówzwyczajnychStowarzyszenia. 
9. NadzwyczajneWalneZebraniepowinnozostaćzwołaneprzedupływem2miesięcyoddatyzgłoszeniawniosku. 
10. Komisja Rewizyjna maprawozwołaniaZwyczajnegoWalnegoZebraniaCzłonków,jeżeliZarządniezwołagow
terminieokreślonymwniniejszymparagrafie,orazNadzwyczajnegoWalnegoZebraniaCzłonków,jeżelizwołanie
gouznazawskazane,aZarządniezwołaWalnegoZebraniaCzłonkówwterminieokreślonymwust.9powyżej. 
11. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zebrania Członków, jeżeli na Walnym
Zebraniu Członków wszyscy członkowie zwyczajni są obecni lub reprezentowani i żaden z nich nie zgłosił
sprzeciwudotyczącegopowzięciauchwałylubwniesieniaposzczególnychsprawdoporządkuobrad. 
12. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad WalneZebranieCzłonkówniemożepowziąćuchwały,chybażena
WalnymZebraniuCzłonkówwszyscyczłonkowiezwyczajnisąobecnilubreprezentowaniiżadenznichniezgłosił
sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek ozwołanieNadzwyczajnegoWalnegoZebraniaCzłonków
oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku
obrad. 
13. WalneZebranieCzłonkówmożeuchwalićregulaminobrad. 
§22 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, poza uprawnieniami wynikającymi z innych postanowień statutu,
należy: 
a. określeniegłównychkierunkówdziałaniairozwojuStowarzyszenia, 
b. uchwalaniezmianstatutu, 
c. ustalanieliczbyczłonkówZarząduiKomisjiRewizyjnej, 
d. wybóriodwoływanieczłonkówZarząduiKomisjiRewizyjnej, 
e. udzielanieabsolutoriumczłonkomZarząduiKomisjiRewizyjnej, 
f. rozpatrywanieizatwierdzaniesprawozdańwładzStowarzyszeniaorazsprawozdańfinansowych, 
g. rozpatrywanieodwołańoduchwałZarządu, 
h. podejmowanieuchwałyorozwiązaniuStowarzyszeniaiprzeznaczeniujegomajątku, 
i. podejmowanieuchwałwsprawienadaniaipozbawieniaczłonkostwahonorowego, 
j. podejmowanie uchwał o wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz w sprawie zwolnień i ulg w ich
wnoszeniu,atakżeoterminachichwnoszenia, 
k. podejmowanieuchwałoprzystąpieniuwcharakterzeczłonkadoinnychorganizacji, 
l. podejmowanieuchwałwewszystkichsprawachniezastrzeżonychdokompetencjiinnychwładzStowarzyszenia. 
Zarząd 
§23 
1. ZarządjestpowołanydokierowaniacałądziałalnościąStowarzyszenia. 
2. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym sekretarza i skarbnika. Funkcje członków Zarządu ustala Walne
ZebranieCzłonkówwuchwaleopowołaniuczłonkaZarządulubwodrębnejuchwale. 
3. ZarządprowadzisprawyStowarzyszeniaireprezentujeStowarzyszenienazewnątrz. 
4. DokompetencjiZarządu,pozauprawnieniamiwynikającymizinnychpostanowieństatutu,należy: 
a. kierowaniebieżącąpracąStowarzyszenia, 
b. realizowanieuchwałWalnegoZebraniaCzłonków, 
c. zarządzaniemajątkiemStowarzyszenia, 
d. planowanieiprowadzeniegospodarkifinansowej, 
e. reprezentowanieStowarzyszenianazewnątrzidziałaniewjegoimieniu, 
f. podejmowaniedecyzjiowspółpracylubpartnerstwiezinnymipodmiotami, 
g. podejmowaniedecyzjiwsprawachczłonkowskich(przyjmowanie,skreślanie,wykluczanie), 
h. ustalanietreścideklaracjiczłonkowskiej, 
i. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,występowaniezinicjatywąuchwałodawcząorazopracowywanie
projektówuchwałdlaWalnegoZebraniaCzłonków, 
j. sporządzanie corocznego sprawozdania ze swojej działalności i sprawozdania finansowego oraz
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przedkładanieichWalnemuZebraniuCzłonkówdoakceptacji, 
organizowanieiprowadzeniedziałalnościgospodarczej, 
zatrudnianiepracownikówStowarzyszeniaizawieranieumów. 
§24 
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających
łącznie, w tym skarbnik lub sekretarz Stowarzyszenia. Prawa członka Zarządu do reprezentowania
Stowarzyszenianiemożnaograniczyćzeskutkiemprawnymwobecosóbtrzecich. 
2. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Stowarzyszenie reprezentuje
KomisjaRewizyjnalubpełnomocnikpowołanyuchwałąWalnegoZebraniaCzłonków. 
3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu
zwykłychczynnościStowarzyszenia. 
4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, choćby jeden z
pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jejprzeprowadzeniulubjeżelisprawaprzekraczazakreszwykłych
czynnościStowarzyszenia,wymaganajestuprzedniauchwałaZarządu. 
5. CzynnościamiprzekraczającymizakreszwykłychczynnościStowarzyszeniasąwszczególności: 
a. podejmowaniedecyzjiwsprawachczłonkowskich(przyjmowanie,skreślanie,wykluczanie), 
b. decyzjeowydatkachpowyżej1000PLN. 
6. PosiedzeniaZarząduodbywająsięwmiarępotrzeb,nierzadziejjednakniż1raznakwartał.PosiedzenieZarządu
możezostaćzwołaneprzezkażdegoczłonkaZarządulubprzezKomisjęRewizyjną. 
7. Zarząd działa na podstawie Statutu. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin Zarządu, określający
jegoorganizacjęisposóbwykonywaniaczynności. 
KomisjaRewizyjna 
§25 
1. KomisjaRewizyjnapowołanajestdosprawowaniakontrolinaddziałalnościąStowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego. Funkcje członków KomisjiRewizyjnejustala
KomisjaRewizyjnanapierwszymposiedzeniu. 
3. CzłonkowieKomisjiRewizyjnejniemogąbyćrównocześnieczłonkamiZarządu. 
4. PosiedzeniaKomisjiRewizyjnejodbywająsięwmiarępotrzebnierzadziejjednakniżraznapółroku.Posiedzenia
Komisjizwołujejejprzewodniczącylubwbrakutakiejmożliwości–Zarząd. 
§26 
1. DokompetencjiKomisjiRewizyjnej,pozauprawnieniamiwynikającymizinnychpostanowieństatutu,należy: 
a. kontrolacałokształtudziałalnościStowarzyszeniaorazOddziałów, 
b. ocenapracyZarządu,wtymjegocorocznychsprawozdań, 
c. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
StowarzyszeniaiZarządu, 
d. składanierekomendacjiWalnemuZebraniuCzłonkówwsprawieudzieleniaabsolutoriumczłonkomZarządu, 
e. wnioskowanieoodwołanieczłonkówZarządu. 
2. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumentyStowarzyszenia,
żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań oraz wyjaśnień, a także dokonywać rewizji stanu majątku
Stowarzyszenia. 
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu, bez prawa głosu.
PrzewodniczącyKomisjiRewizyjnejmożewypowiadaćsięwewszystkichsprawachbędącychprzedmiotemobrad
iprzedstawiaćswojestanowiskowtychsprawach.PrzewodniczącyKomisjiRewizyjnejmożedelegowaćinnego
członkaKomisjiRewizyjnejdoudziałuwposiedzeniachZarządu. 
4. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw
Stowarzyszenia. 
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie statutu. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin Komisji
Rewizyjnej,określającyjejorganizacjęisposóbwykonywaniaczynności. 

RozdziałV 
Jednostkiterenowe 
§27 
1. Stowarzyszeniemożepowoływaćterenowejednostkiorganizacyjne–Oddziały. 
2. Oddziałymogąposiadaćosobowośćprawną,jeżeliuchwałaZarząduopowołaniuOddziałutakstanowi. 


Zasadytworzenia 
§28 
1. Oddział może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału wybranego przez Zebranie
k.
l.
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2.

1.

2.

1.
2.



Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym
terenie–wprzypadku,gdyOddziałbędziemiećosobowośćprawnąlubniemniejniż5członków–wprzypadku,
gdyOddziałniebędziemiećosobowościprawnej. 
UchwałęoutworzeniuOddziałupodejmujeZarządStowarzyszenia. 
Strukturaorganizacyjna 
§29 

WładzamiOddziałusą: 
a. WalneZebranieCzłonkówOddziału, 
b. ZarządOddziału, 
c. KomisjaRewizyjnaOddziału.
Postanowienia§17-19statutustosujesięodpowiednio. 

WalneZebranieCzłonkówOddziału 
§30 
NajwyższąwładząOddziałujestWalneZebranieCzłonkówOddziału. 
Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące Walnego
ZebraniaCzłonków,wszczególności§20-22. 

ZarządOddziałuStowarzyszenia 
§31 
1. ZarządOddziałujestpowołanydokierowaniacałądziałalnościąOddziału. 
2. DoZarząduOddziałustosujesięodpowiedniopostanowieniastatutudotycząceZarządu,wszczególności§23-24. 

KomisjaRewizyjnaOddziału 
§32 
1. KomisjaRewizyjnaOddziałupowołanajestdosprawowaniakontrolinaddziałalnościąOddziału. 
2. DoZarząduOddziałustosujesięodpowiedniopostanowieniastatutudotycząceZarządu,wszczególności§25-26. 

Postanowieniakońcowe 
§33 
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo sprzeciwić się przeprowadzeniu przez Oddział działań, które mogłyby być
uznanezaniezgodnezcelamistatutowymiStowarzyszenialubszkodzącewizerunkowiStowarzyszenia. 
2. Uchwałę o rozwiązaniu OddziałuStowarzyszeniapodejmujeWalneZebranieCzłonkówOddziałukwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionychdogłosowania.Decyzjęo
rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąćtakżeWalneZebranieCzłonkówkwalifikowanąwiększością
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu
StowarzyszenialubKomisjiRewizyjnej,postwierdzeniunieprawidłowościwdziałaniachOddziału.Postanowienia
§21ust.3douchwałyWalnegoZebraniaCzłonkówOddziałulubWalnegoZebraniaCzłonkówniestosujesię. 

RozdziałVI 
Majątekigospodarkafinansowa 
§34 
MajątekStowarzyszeniastanowiąnieruchomościiruchomościnabytewtrakciejegodziałaniaorazśrodkipieniężne,
papierywartościoweiinneprawamajątkowe. 
§35 
1. ŹródłamipowstaniamajątkuStowarzyszeniasą: 
a. składkiczłonkowskieiwpisowe, 
b. darowizny,zapisyispadki,środkipochodzącezofiarnościpublicznej,zesponsoringu,zezbiórekpublicznych, 
c. dotacje,subwencje,udziały,lokaty,odsetki, 
d. wpływyzmajątkuruchomego,nieruchomościiinnychprawmajątkowych,wtymdywidendy, 
e. dochodyzodpłatnejdziałalnościstatutowejStowarzyszenia, 
f. dochodyzdziałalnościgospodarczej. 
2. DochodyStowarzyszeniasłużąwyłącznierealizacjicelówstatutowychiniemogąbyćprzeznaczonedopodziału
międzyjegoczłonków. 
3. Stowarzyszenieprowadzigospodarkęfinansowąorazrachunkowośćzgodniezobowiązującymiprzepisami. 
4. Decyzjewsprawienabywania,zbywaniaiobciążaniamajątkuStowarzyszeniapodejmujeZarząd. 
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RozdziałVII 
Działalnośćgospodarcza 
§36 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach prawa.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych. 
2. Stowarzyszeniemożeprowadzićdziałalnośćgospodarczą,którejprzedmiotemjest: 
a. kupnoisprzedażnieruchomościnawłasnyrachunek, 
b. wynajemizarządzanienieruchomościamiwłasnymilubdzierżawionymi, 
c. pośrednictwowsprzedażyczasuimiejscanacelereklamowewmediachdrukowanych, 
d. pośrednictwowsprzedażyczasuimiejscanacelereklamowewpozostałychmediach, 
e. badanierynkuiopiniipublicznej, 
f. działalnośćwzakresiespecjalistycznegoprojektowania, 
g. pozostaładziałalnośćprofesjonalna,naukowaitechniczna,gdzieindziejniesklasyfikowana, 
h. sprzedażdetalicznaprowadzonaprzezdomysprzedażywysyłkowejlubInternet, 
i. pozostałasprzedażdetalicznaprowadzonapozasieciąsklepów,straganamiitargowiskami. 

RozdziałVIII 
Postanowieniakońcowe 
§37 
Uchwałę w sprawie zmiany statutuStowarzyszeniapodejmujeWalneZebranieCzłonkówbezwzględnąwiększością
głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Postanowienia § 21 ust. 3 nie
stosujesię. 

§38 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3
głosówprzyobecnościconajmniejpołowyczłonkówuprawnionychdogłosowania.Postanowienia§21ust.3nie
stosujesię. 
2. PodejmującuchwałęorozwiązaniuStowarzyszeniaWalneZebranieCzłonkówokreślasposóbjegolikwidacjioraz
przeznaczeniemajątkuStowarzyszenia. 
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