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Statut Stowarzyszenia Poradnik Związkowca 

ROZDZIAŁ  I 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „Poradnik Związkowca”, zwane dalej „Stowarzysze-
niem”. 

2. Stowarzyszenie może używać i występować pod skrótem „PZ”.  
3. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym (logiem). Wzór logo oraz zasady jego 

używania określa załącznik nr 1 do Statutu. 
4. Nazwa Stowarzyszenia  oraz znak graficzny (logo) są wzorami zastrzeżonymi i podlegają 

ochronie prawnej. 
5. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisa-

nia do Krajowego Rejestru Sądowego. 
6. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na 

rzecz organizacji społecznych oraz pracodawców, mającym na celu propagowanie i rozwi-
janie inicjatyw oraz postaw i działań sprzyjających:  
a) podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świado-

mości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
b) szerzeniu zasad demokracji i występowaniu w obronie uniwersalnych wartości huma-

nitarnych; 
c) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagro-

żonych bezrobociem, a także obrona godności, praw i interesów pracowniczych (za-
wodowych i socjalnych) członków stowarzyszenia; 

d) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

e) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 
f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
g) upowszechnianiu i ochronie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw ko-

biet i mężczyzn; 
h) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
j) krajoznawstwu oraz wypoczynkowi dzieci i młodzieży i osób dorosłych; 
k) kulturze, sztuce, ochronie dóbr kultury i tradycji; 
l) upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu; 
m) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
n) upowszechnianiu i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 
o) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

i za granicą; 
p) upowszechnianiu i ochronie praw konsumentów; 
q) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 
r) promocji i organizacji wolontariatu; 
s) wspieraniu rozwoju kolei w Polsce, a także wszelkiego rodzaju zainteresowań związa-

nych z kolejnictwem; 
t) wspieraniem rozwoju związków zawodowych w Polsce, a także rozwoju wiedzy o róż-

nych dziedzinach prawa dotyczących działalności związków zawodowych. 
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§2 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.  

 
§3 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o sto-
warzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego 
tytułu posiada osobowość prawną.  

 
§ 4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym  
celu działania. 
 

§ 5 
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

 
§ 6 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 

§ 7 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez: 
1. propagowanie idei określonych w § 1 w formie spotkań i zebrań publicznych, i wystąpień  

w mediach; 
2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia; 
3. współpracę z osobami, stowarzyszeniami i instytucjami o podobnym profilu działania; 
4. doradztwo, pomoc prawną oraz szkolenia;  
5. inne zgodne z prawem działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia; 
6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kultu-

ralną, rekreacyjną i towarzyską; 
7. udzielanie rzeczowego i finansowego wsparcia osobom fizycznym, organizacjom użytecz-

ności publicznej, organizacjom społecznym, jednostkom organizacyjnym i organizacjom 
politycznym, które wspierają idee głoszone przez Stowarzyszenie; 

8. organizowanie masowych imprez kulturalnych i sportowych, a także koncertów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem promocji młodych talentów, pod warunkiem przestrzegania prze-
pisów ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach; 

9. wydawanie gazety pod nazwą o tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia; 
10. prowadzenie serwisu internetowego o tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia. 

 
§ 8 

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może powołać inne organizacje w gra-
nicach prawem dopuszczonych. 

 
§ 9 

1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może 
jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 
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2. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 
związku z pełnioną funkcją w Stowarzyszeniu. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:  
a) PKD 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,  
b) PKD 58 Działalność wydawnicza,  
c) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informa-

tyki oraz działalność powiązana,  
d) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,  
e) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,  
f) PKD 66.2 Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,  
g) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,  
h) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,  
i) PKD 69.20.Z. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,  
j) PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem,  
k) PKD 73 Reklama badanie rynku i opinii publicznej,  
l) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,  
m) PKD 77.33. Z. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając kompu-

tery,  
n) PKD 77.39. Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr material-

nych, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
o) PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem,  
p) PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,  
q) PKD 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność 

wspomagającą,  
r) PKD  82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
s) PKD  85.42.B Szkoły wyższe,  
t) PKD  85.5 Pozaszkolne formy edukacji,  
u) PKD  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.  

4. Cały dochód z ewentualnej działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność sta-
tutową. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
Członkowie Stowarzyszenia 

 
§ 10 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
a) Zwyczajnych,  
b) Honorowych, 
c) Wspierających, 
d) Sympatyków. 

2. Jeżeli w dalszych postanowieniach Statutu mowa o Członkach Stowarzyszenia należy 
przez to rozumieć Członków, o których mowa w § 10 ust.1 pkt a) 

 
§ 11 

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 

http://www.drukowanie-i-dzialalnosc-uslugowa-zwiazana-z-poligrafia.18.1.pkd-24.pl/
http://www.wydawanie-ksiazek-i-periodykow-oraz-pozostala-dzialalnosc-wy.58.1.pkd-24.pl/
http://www.dzialalnosc-zwiazana-z-oprogramowaniem-i-doradztwem-w-zakres.62.0.pkd-24.pl/
http://www.dzialalnosc-zwiazana-z-oprogramowaniem-i-doradztwem-w-zakres.62.0.pkd-24.pl/
http://www.pozostala-dzialalnosc-uslugowa-w-zakresie-informacji.63.9.pkd-24.pl/
http://www.dzialalnosc-wspomagajaca-ubezpieczenia-i-fundusze-emerytalne.66.2.pkd-24.pl/
http://www.dzialalnosc-prawnicza.69.1.pkd-24.pl/
http://www.dzialalnosc-rachunkowo-ksiegowa-doradztwo-podatkowe.69.2.pkd-24.pl/
http://www.doradztwo-zwiazane-z-zarzadzaniem.70.2.pkd-24.pl/
http://www.reklama.73.1.pkd-24.pl/
http://msp.money.pl/zakladam_firme/pkd2007/reklama;badanie;rynku;i;opinii;publicznej,grupa,16008.html
http://www.dzialalnosc-zwiazana-z-wyszukiwaniem-miejsc-pracy-i-pozyskiw.78.1.pkd-24.pl/
http://www.dzialalnosc-agentow-i-posrednikow-turystycznych-oraz-organiz.79.1.pkd-24.pl/
http://www.dzialalnosc-agentow-i-posrednikow-turystycznych-oraz-organiz.79.1.pkd-24.pl/
http://www.dzialalnosc-agentow-i-posrednikow-turystycznych-oraz-organiz.79.1.pkd-24.pl/
http://www.dzialalnosc-zwiazana-z-administracyjna-obsluga-biura-wlaczaj.82.1.pkd-24.pl/
http://www.dzialalnosc-zwiazana-z-administracyjna-obsluga-biura-wlaczaj.82.1.pkd-24.pl/
http://www.dzialalnosc-komercyjna-gdzie-indziej-niesklasyfikowana.82.9.pkd-24.pl/
http://www.pozaszkolne-formy-edukacji.85.5.pkd-24.pl/
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a) obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, 
b) cudzoziemiec, który przedstawi rekomendację co najmniej 3 członków Stowarzyszenia. 

2. Członkiem Honorowym może zostać każdy dorosły obywatel RP lub cudzoziemiec, w do-
wód szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia. 

3. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna. 
4. Członkiem Sympatykiem może zostać każdy dorosły obywatel RP lub cudzoziemiec po-

pierający i utożsamiający się z działalnością Stowarzyszenia.  
 

§ 12 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się przez złożenie deklaracji członkowskiej oraz 

przyjęcie kandydatury w drodze uchwały przez: 
a) Zarząd Stowarzyszenia, jeżeli dotyczy Członka Zwyczajnego lub Wspierającego, a także 

Sympatyka, 
b) Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, jeżeli dotyczy Członka Honorowego. 

2. Uchwała, w której mowa w ust. 1, zapada zwykłą większością głosów. 
 

§ 13 
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są w szczególności do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz powszechnie 
obowiązującego prawa; 

b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków; 
c) popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia; 
d) przyczyniania się, swoją postawą i działaniami, do wzrostu roli i znaczenia Stowarzy-

szenia oraz osiągania zamierzonych celów; 
e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia; 
f) zabiegania o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska ludzi związanych z 

ideą demokracji i wolnego rynku a także związków zawodowych; 
g) udziału w pracach Stowarzyszenia; 
h) regularnego opłacania składki członkowskiej. 

2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczegól-
ności: 
a) przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze; 
b) wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzy-

szenia; 
c) korzystanie z lokali Stowarzyszenia; 
d) posiadanie legitymacji Stowarzyszenia i noszenie odznaki Stowarzyszenia; 
e) korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w ich działalności – za 

zgodą Zarządu Stowarzyszenia; 
f) korzystanie nieodpłatnie z urządzeń technicznych, doradztwa i obsługi prawnej; 
g) korzystanie z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

 
§ 14 

1. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, Członkowie Wspierający ustalą z Zarządem  Sto-
warzyszenia. 

2. Członkowie Wspierający będą mogli korzystać z praw przysługujących Członkom Stowarzy-
szenia w zakresie i na zasadach określonych indywidualnie i każdorazowo dla każdego 
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nowo przyjmowanego Członka Wspierającego w uchwale Zarządu Stowarzyszenia, z wyłą-
czeniem jednak czynnego i biernego prawa wyborczego określonego w § 13 pkt 2 lit. a). 

3. W uchwale, o której mowa w punkcie poprzednim, Zarząd Stowarzyszenia może umożliwić 
korzystanie przez osoby fizyczne funkcjonujące w ramach Członka Wspierającego (człon-
kowie, członkowie organów, pracownicy itp.) ze wskazanych w uchwale możliwości, jakie 
stwarza swoim członkom, jak i ze wskazanych uprawnień przyznanych Członkowi Wspie-
rającemu. Powyższa uchwała Zarządu będzie określać warunki i zakres korzystania z moż-
liwości i uprawnień.   

4. Członkowie Honorowi, będą korzystać z praw przysługujących Członkom Stowarzyszenia, 
za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego określonego w § 13 pkt. 2 lit. a). 

5. Członkowie Sympatycy będą mogli korzystać z praw przysługujących Członkom Stowarzy-
szenia w zakresie i na zasadach określonych indywidualnie i każdorazowo dla każdego 
nowo przyjmowanego Członka Sympatyka w uchwale Zarządu Stowarzyszenia, z wyłącze-
niem jednak przyznawania czynnego i biernego prawa wyborczego określonego w § 13 pkt 
2 lit. a). 

6. Członkowie Honorowi oraz członkowie Sympatycy są zwolnieni od płacenia składek.  
 

§ 15 
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez: 
1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu; 
2. śmierć członka; 
3. wykluczenie przez Zarząd: 

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia; 
b) nieusprawiedliwioną absencję w pracach Stowarzyszenia; 
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres co najmniej 3 miesięcy; 
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, w tym z 

przyczyn określonych literą a), b) niniejszego paragrafu; 
e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądowego. 

 
§ 16 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
§ 18  

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 6 lat jeżeli dalsze postanowienia 
Statutu nie stanowią inaczej. 
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§ 19 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

 
§ 20 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście 

miesięcy. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pi-

semny i uzasadniony wniosek, co najmniej 2/3 składu Komisji Rewizyjnej lub 1/3 Członków 
Stowarzyszenia. 

4. Zarząd zawiadamia Członków Stowarzyszenia nie później niż 14 dni przed terminem roz-
poczęcia obrad za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. 

5. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do 
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – zwołanym nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy po terminie pierwszego – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę 
uczestników.  

6. Drugi termin Zebrania wyznacza się nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia pierwszego 
terminu Zgromadzenia. 

7. W Walnym Zebraniu uczestniczyć mogą Członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem dorad-
czym Członkowie Wspierający, Honorowi i Sympatycy, a także zaproszeni goście. 

8. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia; 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania; 
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
f) uchwalenie zmian Statutu; 
g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; 
h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 

9. Zmiana Statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowa-
rzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 
członków Stowarzyszenia w I terminie i większości 2/3 głosów bez względu na liczbę 
uczestników w II terminie. 

10. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. 
 

§ 21 
1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie na 6-letnią kadencję 

w głosowaniu jawnym. 
2. Zarząd składa się z Prezesa oraz z Wiceprezesa(ów), Skarbnika i pozostałych członków. 
3. Do kompetencji Zarządu należy m.in.: 

a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia; 
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 
d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
e. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 
f. ustalanie wysokości składek członkowskich; 
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g. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organiza-
cji lub podmiotów prawnych; 

h. powoływanie i likwidowanie terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia 
oraz podejmowanie pozostałych decyzji związanych z ich funkcjonowaniem zgodnie z 
postanowieniami rozdziału IV niniejszego statutu; 

i. uchylanie uchwał władz i organów terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzy-
szenia, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub 
uchwałami organów i władz Stowarzyszenia; 

j. zawieszanie w czynnościach organów i władz terenowych jednostek organizacyjnych 
Stowarzyszenia, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, Statutu lub 
uchwałami organów i władz Stowarzyszenia. W razie zawieszenia Zarządu terenowej 
jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia powołuje Zarząd tym-
czasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez właściwe or-
gany i władze. 

k. podpisywanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. 
4. Do Zarządu należą wszystkie decyzje, które nie zostały zastrzeżone dla innych władz Sto-

warzyszenia. 
 

§ 22 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie w głoso-

waniu jawnym. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i członków. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla członków zarządu na Walnym Ze-

braniu, 
c) w uzasadnionych przypadkach występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebra-

nia Członków, 
d) kontrola bieżącej działalności terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, 

w tym działalności komisarza oddziału. 
e) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. 

4. Komisja Rewizyjna jest odrębna od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlega mu w zakresie 
wykonywania kontroli wewnętrznej. 

5. Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być: 
a) członkowie organu zarządzającego Stowarzyszeniem; 
b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. 

 
§ 23 

1. W razie niepełnego składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt 2, 3 w czasie 
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.  

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład jest niepełny. 
 

§ 24 
1. Jeżeli członkowie władzy Stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, 

głosowanie poza posiedzeniami władz Stowarzyszenia może odbywać się z wykorzysta-
niem środków komunikacji elektronicznej.  
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2. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków ko-
munikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym 
dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.  

3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach wła-
dzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:  
a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;  
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy sto-

warzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;  
c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posie-

dzenia.  
4. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1–3, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1845) lub innych ważnych sytuacjach uniemożliwiających organizację posiedzeń i 
głosowań na nich lub poza nimi. 

5. Jeżeli kadencja władz Stowarzyszenia upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwo-
łaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz Stowarzyszenia na 
nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
Terenowe jednostki organizacyjne i zasady ich tworzenia 

 
§25 

1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Odziały i Filie, obej-
mujące zasięgiem działania część, jedno lub kilka województw. 

2. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia w postaci Oddziału posiada osobowość 
prawną, Filia nie posiada i nie może uzyskać osobowości prawnej. 

3. Oddział i Filia Stowarzyszenia realizują cele Stowarzyszenia na określonej części terytorium 
kraju w sposób niesprzeczny z decyzjami jego władz. 

4. Utworzenie oraz rozwiązanie i likwidacja terenowej jednostki organizacyjnej następuje 
uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. Rozwiązanie i likwidacja Oddziału może nastąpić także 
w oparciu o uchwałę jego właściwego organu. 

5. Tworząc terenową jednostkę organizacyjną, Zarząd Stowarzyszenia określa jej zasięg tery-
torialny, siedzibę a także czas trwania jeśli ma być oznaczony. 

6. Do osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia i będących członkami Stowarzy-
szenia zrzeszonych w terenowych jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia stosuje się 
wprost §10 do §16 niniejszego Statutu. 

7. Członków Stowarzyszenia zrzeszonych w terenowej jednostce organizacyjnej wiążą 
uchwały i decyzje organów Stowarzyszenia. 

8. Utworzenie terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia następuje z inicjatywy Sto-
warzyszenia lub osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego 
członkami o których mowa w § 10 pkt 1. 
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ROZDZIAŁ V 
Struktura organizacyjna Filii 

 

§26 

1. Władzą i organem zarządzającym Filii jest jej Zarząd.  
2. Zarząd Filii składa się z 1 do 3 członków wybieranych przez Zarząd Stowarzyszenia spośród 

członków Stowarzyszenia lub osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia. W 
przypadku Zarządu Filii jednoosobowego składa się on z Prezesa Filii a w przypadku Za-
rządu Filii wieloosobowego składa się on z Prezesa Filii  i pozostałych członków Zarządu 
Filii. Zarząd Filii powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Kadencja 
Zarządu Filii trwa 3 lata. 

3. Kompetencje Zarządu Filii, zakres jego umocowania do działania w imieniu Stowarzyszenia 
oraz sposób reprezentacji określane są każdorazowo w uchwale Zarządu Stowarzyszenia 
powołującej Filię.  

4. Organem kontroli Filii jest Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 
 

 
ROZDZIAŁ VI 

Struktura organizacyjna Oddziału 

§ 27 
Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:  
1. Zebranie Członków Oddziału,  
2. Zarząd Oddziału,  
3. Komisarz Oddziału,  

 
§ 28 

1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisarza Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór i odwołanie od-
bywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków Zebrania 
Członków Oddziału. 

2. Uchwały Zarządu Oddziału i Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane 
są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli postanowienia statutu nie sta-
nowią inaczej. 

3. Oddział Stowarzyszenia może rozwiązać się i ulec likwidacji na podstawie uchwały Zebra-
nia Członków Oddziału 

 
§ 29 

1. Zwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, co najmniej jeden raz na 
dwanaście miesięcy. 

2. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pi-
semny wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisarza Oddziału lub co najmniej 1/3 Członków 
Oddziału Stowarzyszenia. 

3. Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Zebrania Członków Oddziału mimo, że jest do tego zobo-
wiązany, może je zwołać Zarząd Stowarzyszenia. 

4. Zarząd Oddziału zawiadamia Członków Oddziału Stowarzyszenia nie później niż 14 dni 
przed terminem rozpoczęcia obrad za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. 
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5. Zebranie Członków Oddziału może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestni-
ków.  

6. W Zebraniu Członków Oddziału uczestniczyć mogą Członkowie Oddziału Stowarzyszenia 
oraz z głosem doradczym Członkowie Wspierający, Honorowi i Sympatycy, a także zapro-
szeni goście. 

7. Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy: 
a) uchwalanie programu działania Oddziału Stowarzyszenia; 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisarza Oddziału; 
c) uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Członków Oddziału; 
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału; 
e) wybór Zarządu Oddziału i Komisarza Oddziału; 
f) podjęcie uchwały większością dwóch trzecich głosów w sprawie rozwiązania Oddziału 

Stowarzyszenia; 
g) rozpatrywanie skarg członków Oddziału Stowarzyszenia na działalność Zarządu Od-

działu. 
8. Każdemu członkowi Zebrania Członków Oddziału przysługuje jeden głos. 

 
§ 30 

1. Zarząd Oddziału składa się z 1 do 3 członków wybranych przez Zebranie Członków Oddziału 
na 3 -letnią kadencję, w głosowaniu tajnym. W przypadku Zarządu Oddziału jednoosobo-
wego składa się on z Prezesa Oddziału a w przypadku Zarządu Oddziału wieloosobowego 
składa się on z Prezesa Oddziału i pozostałych członków Zarządu Oddziału. 

2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy m.in.: 
a) przyjmowanie nowych Członków Sympatyków i Członków Wspierających z zastrzeże-

niem braku możliwości przyznawania Członkom Sympatykom czynnego i biernego 
prawa wyborczego; 

b) realizacja celów Stowarzyszenia; 
c) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
d) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia; 
e) zwoływanie Zebrania Członków Oddziału, 

3. Do Zarządu Oddziału należą wszystkie decyzje, które nie zostały zastrzeżone dla innych 
władz Oddziału Stowarzyszenia. 

 
§ 31 

Oświadczenia w imieniu Oddziału Stowarzyszenia w przypadku Zarządu Oddziału jednoosobo-
wego składa jednoosobowo członek Zarządu Oddziału a w przypadku dwu lub trzyosobowego 
składu Zarządu Oddziału oświadczenia składa dwóch członków Zarządu Oddziału łącznie. 
 

§ 32 
1. Komisarz Oddziału jest organem kontrolnym oddziału stowarzyszenia i wybierany jest 

przez Zebranie członków Oddziału na 3 – letnią kadencję w głosowaniu tajnym. 
2. Do kompetencji Komisarza Oddziału należy: 

a) kontrola bieżącej pracy Oddziału Stowarzyszenia; 
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla zarządu Oddziału na Zebraniu 

członków Oddziału; 
c) w uzasadnionych przypadkach występowanie z wnioskiem o zwołanie Zebrania Człon-

ków Oddziału; 
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d) Komisarz Oddziału jest odrębny od Zarządu Oddziału Stowarzyszenia i nie podlega mu 
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 

3. Komisarzem Oddziału Stowarzyszenia nie może być: 
a) członek organu zarządzającego Stowarzyszeniem i Oddziałem stowarzyszenia; 
b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. 

 
§ 33 

1. W razie niepełnego składu władz Oddziału Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzu-
pełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.  

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład jest niepełny. W tym trybie 
można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 
ROZDZIAŁ VII 

Majątek Stowarzyszenia 
 

§ 34 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z własnej działalności, w tym działalności 
gospodarczej oraz ofiarności publicznej pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy 
z dnia 15 marca 1993 r. o zbiórkach publicznych. 

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje. 
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
4. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia podpisuje Zarząd a zatwierdza Komisja rewi-

zyjna. 
 

§ 35 
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 
stowarzyszenia upoważniony jest: 
1. Prezes Zarządu jednoosobowo; 
2. Członek Zarządu działający jednoosobowo w ramach zwykłego zarządu, a jeżeli czynność 

prawna może spowodować powstanie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 
10.000,00 zł, do jej skuteczności potrzebne jest współdziałanie dwóch członków zarządu. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

Ochrona danych osobowych 

 
§36 

1. Dane osobowe członków Stowarzyszenia przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883, z późn. zm.), 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, 
zwanego dalej RODO, a także ustawy, z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

2. Dla członków Stowarzyszenia Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Po-
radnik Związkowca, z siedzibą w Warszawie (03-742) przy ul. Markowskiej 6/5, e-mail: kon-
takt@poradnikzwiazkowca.pl. 
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3. Dane osobowe członków Stowarzyszenia są przetwarzane w celu realizacji działań statu-
towych Stowarzyszenia, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków praw-
nych, którym podlega Stowarzyszenie. 

4. Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do re-
alizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 3. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie danych osobowych, każdemu człon-
kowi Stowarzyszenia przysługuje: 
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, 

uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 
3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przy-

padku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 
6. W przypadku wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniosek w tej spra-

wie należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: kontakt@poradnikzwiazkowca.pl lub 
pisemnie pocztą, na adres wskazany w pkt 2. 

7. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy i usług świadczo-
nych przez Stowarzyszenie, a także korzystanie z praw związanych z przynależnością do 
Stowarzyszenia. 

 
ROZDZIAŁ IX 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 37 
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania. 
2. Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia 

Prawa o stowarzyszeniach. 
 
 

 
ROZDZIAŁ X 

Postanowienia końcowe 
 

§38 
1. Statut Stowarzyszenia uchwalono na zebraniu założycielskim w Warszawie w dniu 15 

kwietnia 2021 r. 
2. Organem właściwym do interpretacji treści Statutu Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. 
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Załącznik Nr 1 
 

Znak graficzny (logo) 
 

  
Wzór nr 1 Wzór nr 2 

 
1. Znak graficzny (logo) przedstawiają wzory nr 1 i 2. 
2. Znak graficzny (logo) jest zastrzeżony i podlega ochronie prawnej. 
3. Do posługiwania się znakiem graficznym (logiem) uprawnione są wszystkie struktury orga-

nizacyjne Stowarzyszenia. 
4. Znak graficzny (logo) może być umieszczany: 

1) Na papierze firmowym i kopertach, 
2) W korespondencji elektronicznej, 
3) Na książkach, broszurach, ulotkach, formularzach, ankietach, itp. wydawanych przez 

Stowarzyszenie, 
4) W wydawnictwach prasowych wydawanych przez Stowarzyszenie, 
5) W serwisach internetowych Stowarzyszenia, 
6) Innych emblematach i dokumentach po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia. 

5. Stosowanie znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia do celów innych niż wymienione w 
Załączniku Nr 1 bez zgody Zarządu Stowarzyszenia jest zabronione. 

6. Wszystkie kwestie sporne dotyczące stosowania znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia 
rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia. 
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