
STATUT 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 

Uchwalony na IX Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów  
w 2019 roku w Warszawie 

Wpisany do Krajowego Rejestru S dowego postanowieniem  
S du Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydzia  Gospodarczy KRS z dnia 20.01.2021 r. 
Syg. sprawy WA.XIV NS-REJ.KRS/050388/20/116 

Zgodnie z postanowieniem S du Rejonowego XIII Wydzia  Gospodarczy 
KRS z dnia 02.06.2004 r. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  

posiada status Organizacji Po ytku Publicznego 
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Rozdzia  I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazw : Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. 
 2. Terenem dzia ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
 3. Siedzib  Stowarzyszenia jest miasto sto eczne Warszawa.  
 
§ 2. 1. Stowarzyszenie powo uje terenowe jednostki organizacyjne – na zasadach 

okre lonych Statutem.  
 2. Terenowe jednostki organizacyjne mog  uzyska  osobowo  prawn . 

O uzyskaniu osobowo ci prawnej decyduje samodzielnie jednostka organi-
zacyjna uchwa  zarz du jednostki. 

 
§ 3. 1. Stowarzyszenie mo e prowadzi  dzia alno  gospodarcz . Terenowe jed-

nostki organizacyjne mog  prowadzi  dzia alno  gospodarcz  o ile posia-
daj  osobowo  prawn .  

 2. Stowarzyszenie i jednostki terenowe mog  zatrudnia  pracowników do 
realizacji okre lonych zada .  

 3. Stowarzyszenie mo e mie  udzia y w spó kach kapita owych i by  wspólni-
kiem w spó kach osobowych, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa.  

 
§ 4. 1. Stowarzyszenie jest organizacj  zrzeszaj c :  
  1) chorych na choroby cywilizacyjne, przewlek e, w tym cukrzyc , w tym 

seniorów i osoby niepe nosprawne,  
  2) rodziców dzieci chorych na choroby cywilizacyjne, przewlek e, w tym 

cukrzyc ,  
  3) osoby pracuj ce na rzecz chorych na choroby cywilizacyjne, przewle-

k e, w tym cukrzyc ,  
  4)  osoby zdrowe, uznaj ce cele i zasady dzia ania Stowarzyszenia.  
 2. Osoby w wieku do 16 lat mog  za zgod  przedstawicieli ustawowych nale-

e  do Stowarzyszenia. Osoby te nie maj  czynnego i biernego prawa wy-
borczego do w adz Stowarzyszenia.  

 
§ 5. 1. Stowarzyszenie mo e wst powa  do innych organizacji krajowych i zagra-

nicznych i wyst powa  z nich, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.  
 2. Stowarzyszenie mo e czy  si  w zwi zki lub federacje z organizacjami 

krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych.  
 
§ 6. 1. Stowarzyszenie mo e posiada  sztandar oraz u ywa  logo, odznak i piecz -

ci wed ug wzorców uchwalonych przez Krajowe Walne Zebranie Delega-
tów, a zatwierdzonych przez w a ciwe organy administracji pa stwowej.  
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Rozdzia  II 

Cele i rodki dzia ania 
 

§ 7. 1. Celem Stowarzyszenia jest:  
  1) dzia anie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowot-

nej osób chorych na choroby cywilizacyjne, przewlek e, w tym cukrzy-
c ;  

  2) inspirowanie zmian w systemie prawnym, maj cych na celu u atwienie 
chorym dost pu do leczenia i rehabilitacji;  

  3) dzia anie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdzia ania uzale nieniom;  
  4) reprezentowanie interesów cz onków Stowarzyszenia i osób chorych na 

choroby cywilizacyjne, przewlek e, w tym cukrzyc  wobec w adz pa -
stwowych i samorz dowych;  

  5) wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej w ród chorych, osób 
zagro onych cukrzyc , jak i ca ego spo ecze stwa;  

  6) wspieranie prowadzenia bada  oraz prac rozwojowych w zakresie dia-
betologii i o tematyce powi zanej;  

  7) udzielanie ró norodnej pomocy, w tym pomocy spo ecznej diabetykom 
i rodzicom nieletnich diabetyków;  

  8) dzia anie na rzecz integracji rodowiska diabetyków;  
  9) dzia anie na rzecz: 

- osób wskazanych art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U.2018.1265 t.j. z dnia 2018.06.29); 

 - osób wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2019.217 t.j. z dnia 
2019.02.05); 

 - niepe nosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pe nosprawnych (Dz.U.2018.511 t.j. z dnia 2018.03.12); 

- innych osób spo ecznie wykluczonych a niewskazanych powy ej; 
- pomocy spo ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;  
- wspierania rodziny i systemu pieczy zast pczej; 
- integracji i reintegracji zawodowej i spo ecznej osób zagro onych 

wykluczeniem spo ecznym; 
- dzia alno ci charytatywnej; 
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel gno-

wania polsko ci oraz rozwoju wiadomo ci narodowej, obywatel-
skiej i kulturowej; 

- mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz j zyka regionalnego; 
- ochrony i promocji zdrowia; 
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- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj cych 
bez pracy i zagro onych zwolnieniem z pracy; 

- równych praw kobiet i m czyzn; 
- osób w wieku emerytalnym; 
- dzia alno ci wspomagaj cej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsi biorczo ci; 
- dzia alno ci wspomagaj cej rozwój techniki, wynalazczo ci i inno-

wacyjno ci oraz rozpowszechnianie i wdra anie nowych rozwi za  
technicznych w praktyce gospodarczej; 

- dzia alno ci wspomagaj cej rozwój wspólnot i spo eczno ci lokal-
nych; 

- nauki, szkolnictwa wy szego, edukacji, o wiaty i wychowania; 
- wypoczynku dzieci i m odzie y; 
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
- ekologii i ochrony zwierz t oraz ochrony dziedzictwa przyrodni-

czego; 
- turystyki i krajoznawstwa; 
- porz dku i bezpiecze stwa publicznego; 
- obronno ci pa stwa i dzia alno ci Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
- upowszechniania i ochrony wolno ci i praw cz owieka oraz swobód 

obywatelskich, a tak e dzia a  wspomagaj cych rozwój demokracji; 
- ratownictwa i ochrony ludno ci; 
- pomocy ofiarom katastrof, kl sk ywio owych, konfliktów zbroj-

nych i wojen w kraju i za granic ; 
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
- integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspó pracy 

mi dzy spo ecze stwami; 
- promocji i organizacji wolontariatu; 
- pomocy Polonii i Polakom za granic ; 
- dzia alno ci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granic ; 
- rodziny, macierzy stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 
- przeciwdzia ania uzale nieniom, w tym problemom alkoholowym 

i patologiom spo ecznym; 
- organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku pu-
blicznego i o wolontariacie, w zakresie okre lonym w ust pie 1 po-
wy ej; 

  10) dzia anie na rzecz integracji ró nych grup spo ecznych i wiekowych 
poprzez popularyzacj  kultury fizycznej, popieranie inicjatyw spo ecz-
nych w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji; 
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  11) dzia anie na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, ubogich, pozosta-
j cych bez rodków do ycia; 

  12) promowanie profilaktyki i promocja zdrowia; 
  13) dzia anie na rzecz ochrony zdrowia rodowiskowego; 
  14) walka z nadwag  i oty o ci ; 
  15) wyst powanie w interesie spo ecznym jako strona post powania admi-

nistracyjnego (kpa) dotycz cego chorych na cukrzyc , cz onków ich ro-
dzin oraz spo ecze stwa; 

  16)  ochrona praw pacjenta. 
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
  1) dzia ania nieodp atne po ytku publicznego, takie jak:  

a) wydawanie ksi ek dotycz cych cukrzycy i diabetyków lub in-
nych o tematyce powi zanej;  

b) wydawanie czasopism dotycz cych cukrzycy i diabetyków lub in-
nych o tematyce powi zanej;  

c) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia oraz kont i profi-
li Stowarzyszenia na portalach spo eczno ciowych;  

d) inicjowanie i wspieranie obchodów wiatowego Dnia Walki z Cu-
krzyc  i Dnia Diabetyka;  

e) organizowanie spotka  dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, 
konferencji i sesji popularnonaukowych;  

f) organizowanie kursów, warsztatów i szkole  dotycz cych cukrzy-
cy i jej powik a  dla diabetyków, ich rodzin i opiekunów oraz wo-
lontariuszy;  

g) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i in-
tegracyjnych; 

h)  organizowanie integracyjnych imprez turystycznych oraz powi -
zanych us ug turystycznych;  

i) prowadzenie promocji i organizowanie wolontariatu;  
j) udzielanie diabetykom pomocy materialnej i sprz towej;  
k) prowadzenie poradnictwa prawnego;  
l)  prowadzenie bada  poziomu cukru we krwi oraz innych parame-

trów zdrowotnych przy organizacji lokalnych imprez masowych, 
akcji prozdrowotnych lub innych spotka ; 

m)  zbiórka i rozdawanie ywno ci osobom potrzebuj cym. 
  2) dzia ania odp atne po ytku publicznego, takie jak:  

a) organizowanie zaj  i turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych;  
b) organizowanie spotka  dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, 

konferencji i sesji popularnonaukowych; 
c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i in-

tegracyjnych;  
d) wydawanie ksi ek dotycz cych cukrzycy i diabetyków lub in-

nych o tematyce powi zanej;  
e) wydawanie czasopism dotycz cych cukrzycy i diabetyków lub in-

nych o tematyce powi zanej;  
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f) organizowanie kursów, warsztatów i szkole  dotycz cych cukrzy-
cy i jej powik a  dla diabetyków, ich rodzin i opiekunów oraz wo-
lontariuszy;  

g) organizowanie kursów, warsztatów i szkole  dotycz cych cukrzy-
cy dla pedagogów szkolnych, piel gniarek, pracowników pomocy 
spo ecznej i innych grup zawodowych. 

 3. Stowarzyszenie realizuj c swoje cele wspó pracuje z:  
1) w adzami rz dowymi i samorz dowymi; 
2) rz dowymi i pozarz dowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi 

o podobnych celach statutowych; 
3) mediami publicznymi, tj. pras , radiem, telewizj  i portalami interneto-

wymi. 
 

 
Rozdzia  III 

Cz onkowie, ich prawa i obowi zki 
 

§ 8.  Cz onkowie Stowarzyszenia dziel  si  na:  
1) zwyczajnych,  
2) honorowych.  

 
§ 9. 1. Cz onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo e by  ka dy, kto pragnie 

wnie  wk ad swej pracy w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia, z o y 
pisemn  deklaracj  przyst pienia, która zostanie zaakceptowana decyzj  
jednostki terenowej Stowarzyszenia zgodnie z reprezentacj  i b dzie prze-
strzega  zasad post powania obowi zuj cych w Stowarzyszeniu. 

 
§ 10. 1. Cz onkiem honorowym Stowarzyszenia mo e by  osoba szczególnie zas u-

ona we wspieraniu i urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.  
 2. Godno  cz onka honorowego nadaje Krajowe Walne Zebranie Delegatów, 

a w okresie mi dzy Krajowymi Walnymi Zebraniami Delegatów – Rada 
G ówna Stowarzyszenia na wniosek jednostek terenowych. 

 
§ 11. 1 Cz onek Stowarzyszenia obowi zany jest: 

a) Przestrzega  przepisów Statutu, regulaminów oraz uchwa  Stowarzy-
szenia, jak równie  zasad wspó ycia spo ecznego,  

b) Bra  czynny udzia  w dzia alno ci Stowarzyszenia i realizacji jego ce-
lów, 

c)  Terminowo uiszcza  sk adki cz onkowskie oraz inne op aty uchwalane 
przez organy Stowarzyszenia (z wy czeniem cz onków honorowych, 
których nie dotycz  powy sze op aty),  

d) Otacza  opiek  oraz wykazywa  nale yt  staranno  o mienie Stowa-
rzyszenia.  
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§ 12. 1. Cz onek Stowarzyszenia ma prawo:  
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich organów Stowa-

rzyszenia na zasadach okre lonych ordynacj  wyborcz  (za wyj tkiem 
cz onków honorowych, którzy s  tego prawa pozbawieni),  

2) zwraca  si  do organów Stowarzyszenia o ochron  swoich praw i inte-
resów,  

3) wyst powa  z wnioskami i postulatami do wszystkich ogniw Stowarzy-
szenia,  

4) bra  udzia  w zebraniach Stowarzyszenia, na których podejmowane s  
decyzje dotycz ce jego osoby, w tym zabiera  g os i sk ada  wyja nie-
nia,  

5) korzysta  z wszelkich form dzia alno ci Stowarzyszenia,  
6) korzysta  z urz dze  i obiektów b d cych w asno ci  Stowarzyszenia 

lub przez nie u ytkowanych,  
7) nosi  znaczek, logo i odznaki nadane przez Stowarzyszenie.  

 
§ 13. 1. Za szczególnie aktywn  dzia alno  spo eczn  Stowarzyszenie mo e nada-

wa  odznaki lub przedstawi  do odznaczenia pa stwowego lub resortowe-
go, zgodnie z regulaminem przyznawania odznacze  i obowi zuj cymi 
przepisami. 

 2. Warunki i tryb nadawania odznak okre laj  regulaminy uchwalone przez 
Rad  G ówn .  

 3. Cz onek Stowarzyszenia mo e by  wyró niony równie  dyplomem uznania, 
listem pochwalnym lub w inny sposób okre lony przez Rad  G ówn  Sto-
warzyszenia.   

 4. Zarz dy wszystkich szczebli maj  prawo nadawania tytu u „Honorowego 
Prezesa” szczególnie zas u onym, wieloletnim by ym prezesom na podsta-
wie podj tej przez siebie uchwa y.  

 
§ 14. 1. Cz onkostwo wygasa wskutek: 

1) rezygnacji z cz onkostwa zg oszonej na pi mie lub ustnie, w obecno ci 
co najmniej dwóch cz onków zarz du danej jednostki Stowarzyszenia, 

2) skre lenia z listy cz onków z powodu nieop acania sk adek cz onkow-
skich przez okres co najmniej 24 miesi cy,  

3) mierci cz onka Stowarzyszenia.  
2. Wykluczenie cz onka zwyczajnego Stowarzyszenia nast puje w przypad-

kach:  
1) prowadzenia dzia alno ci sprzecznej ze Statutem i innymi przepisami 

prawa powszechnie obowi zuj cego,  
2) pope nienia przest pstwa umy lnego z niskich pobudek lub czynu go-

dz cego w dobre imi  Stowarzyszenia potwierdzonego prawomocnym 
wyrokiem s du powszechnego lub ostateczn  decyzj  S du Kole e -
skiego. 
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 3. Wykluczenie w przypadku okre lonym w § 14 ust. 2 pkt 1 mo e nast pi  po 
uprzednim pisemnym uprzedzeniu o naganno ci post powania dokonanym 
przez zarz d danej jednostki lub zarz d szczebla nadrz dnego. 

 4. Wykluczenia dokonuje uchwa :  
- w stosunku do cz onków kó  – zarz d ko a,  
- w stosunku do w adz zarz du danej jednostki – zarz d wy szego szcze-

bla,  
- w stosunku do cz onków Zarz du G ównego – Zarz d G ówny wi kszo-

ci  2/3 g osów przy obecno ci ¾ sk adu Zarz du G ównego.  
 5. Przed podj ciem uchwa y o wykluczeniu nale y w miar  mo liwo ci wy-

s ucha  osobi cie lub na pi mie osob  wykluczan .  
 6. Osoba wykluczana mo e od uchwa y wykluczaj cej odwo a  si  w terminie 

30 dni od dnia jej otrzymania. Odwo anie kieruje si  do zarz du szczebla 
nadrz dnego, którego uchwa a jest ostateczna.  

 7. Osoba wykluczona nie mo e ponownie by  przyj ta do Stowarzyszenia 
przed up ywem 3 lat.  

 
§ 15.  Wybory w adz odbywaj  si  w g osowaniu tajnym lub jawnym, o czym 

ka dorazowo decyduj  Walne Zebrania Delegatów/cz onków poszczegól-
nych szczebli Stowarzyszenia.  

  
§ 16. 1. Cz onkiem w adz Stowarzyszenia mo e by  jedynie cz onek Stowarzysze-

nia, przy czym nie mo e on pe ni  funkcji z wyboru w ró nych jednostkach 
organizacyjnych tego samego szczebla. Nie mo e by  tak e skazany pra-
womocnym wyrokiem za przest pstwo umy lne cigane z oskar enia pu-
blicznego lub przest pstwo skarbowe. Osoba, która pe ni funkcj  we w a-
dzach innego stowarzyszenia o podobnym profilu, nie mo e pe ni  funkcji 
we w adzach naczelnych i terenowych Stowarzyszenia bez zgody Zarz du 
G ównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.  

 2. Cz onek Stowarzyszenia wybrany do w adz jest obowi zany:  
1) aktywnie uczestniczy  w pracach organu, do którego zosta  wybrany,  
2) stosowa  si  do zapisów Statutu, regulaminów, uchwa  i zarz dze  

Stowarzyszenia,  
3) godnie reprezentowa  interesy Stowarzyszenia.  

 
§ 17.  Cz onkowie Zarz dów mog  by  odwo ani, je eli nie wykonuj  przyj tych 

obowi zków lub dzia aj  na szkod  Stowarzyszenia.  
 
§18. 1. Odwo ania cz onków zarz dów, komisji rewizyjnych i s dów kole e skich 

dokonuj : 
- Walne zebrania poszczególnych szczebli upowa nione do ich powo y-

wania w drodze uchwa y przyj tej zwyk  wi kszo ci  g osów,  
a w okresie pomi dzy walnymi zebraniami – zarz dy Oddzia ów Woje-
wódzkich, Rejonowych i Bran owych w stosunku do organów w adz 
powiatowych, miejskich, grodzkich, miejsko-powiatowych i kó , Zarz d 
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G ówny w stosunku do organów w adz wojewódzkich, rejonowych  
i bran owych w drodze uchwa y przyj tej zwyk  wi kszo ci  g osów  
i w stosunku do cz onków Zarz du G ównego w drodze uchwa y Zarz -
du G ównego przyj tej zwyk  wi kszo ci  g osów. 

 2. W przypadku odwo ania wszystkich cz onków zarz du danego szczebla, 
zarz d szczebla nadrz dnego ustanawia do czasu wybrania nowego zarz du 
zarz d komisaryczny. W stosunku do Zarz du G ównego, w przypadku od-
wo ania wszystkich jego cz onków, zarz d komisaryczny zostaje wy oniony 
z Rady G ównej i dzia a do momentu powo ania nowego Zarz du G ówne-
go. 

 3. Zarz dy poszczególnych szczebli mog  dokonywa  zawieszenia cz onków 
swoich organów – tak e na ich wniosek, jednokrotnie, na czas do 12 miesi -
cy, uchwa  przyj t  zwyk  wi kszo ci  g osów. Przyczyny zawieszenia 
cz onków powinny by  wskazane w uchwale. 

  4. W miejsce odwo anych lub zawieszonych cz onków organów Zarz d mo e 
w drodze uchwa y przyj tej zwyk  wi kszo ci  g osów powo ywa  nowych 
cz onków, przy czym cz onkowie powo ani w miejsce cz onków zawieszo-
nych sprawuj  funkcj  przez czas okre lony – do czasu ustania przyczyny 
zawieszenia poprzedniego cz onka organu.  

 5. W przypadku ustania przyczyny zawieszenia, cz onek organu powraca do 
pe nienia swojej funkcji w organach Stowarzyszenia. W przypadku, gdyby 
cz onek organu po ustaniu przyczyny zawieszenia nie powróci  do pe nienia 
swojej funkcji w organach Stowarzyszenia, wówczas uznaje si , e jego 
mandat wygasa, a jego funkcj  pe ni nowy cz onek, którego kadencj  prze-
d u a si  do ko ca kadencji pierwotnie wybranego cz onka w adz. 

 
§ 19.  Mandat cz onka w adz Stowarzyszenia trwa 4 lata i wygasa przed up ywem 

kadencji w przypadku:  
1) mierci cz onka w adz Stowarzyszenia,  
2) rezygnacji z mandatu,  
3) pozbawienia cz onkostwa w Stowarzyszeniu, 
4) niewykonywania obowi zków wynikaj cych z mandatu przez okres 

d u szy ni  12 miesi cy, 
5) utraty praw obywatelskich,  
6) rezygnacji z cz onkostwa w Stowarzyszeniu,  
7) odwo ania z funkcji cz onka w adz Stowarzyszenia.  

 
§ 20.  Dla sprawnej realizacji zada  Stowarzyszenia zarz dy terenowe mog  po-

wo a  komisje problemowe (socjaln , edukacyjn , sponsoringow  itp.),  
a w miar  potrzeb równie  komisje dora ne z g osem doradczym i opinio-
dawczym.  

 
§ 21. 1. Uchwa y w adz Stowarzyszenia sprzeczne z prawem, Statutem, regulami-

nami lub postanowieniami w adz nadrz dnych Stowarzyszenia s  niewa ne. 



10 
 

Stwierdzenie niewa no ci uchwa y organu Stowarzyszenia nale y do kom-
petencji organu tego samego rodzaju nadrz dnej jednostki organizacyjnej.  

 2. Uchwa y i wytyczne wy szych w adz Stowarzyszenia podj te zgodnie ze 
Statutem s  obowi zuj ce dla ni szych szczebli organizacyjnych oraz 
cz onków Stowarzyszenia.  

 
§ 22.  Komisje Rewizyjne i S dy Kole e skie wszystkich szczebli podejmuj  

dzia anie zgodnie ze Statutem i aktualnie obowi zuj cymi przepisami pra-
wa:  

  - z w asnej inicjatywy,  
  - na polecenie zarz dów swoich szczebli,  
  -  na polecenie zarz dów szczebli nadrz dnych, 
  - na polecenie Zarz du G ównego lub na zarz dzenie Prezesa Zarz du 

G ównego. 
 

Rozdzia  IV 
Naczelne w adze Stowarzyszenia 

 
§ 23. 1. Naczelnymi w adzami Stowarzyszenia s : 

1) Krajowe Walne Zebranie Delegatów, 
2) Zarz d G ówny, na czele którego stoi Prezes Zarz du G ównego, 
3) Rada G ówna, 
4) G ówna Komisja Rewizyjna, 
5)  G ówny S d Kole e ski. 

 2. Kadencja naczelnych w adz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 
 3. W Stowarzyszeniu mog  by  powo ywane cia a doradcze, np. Komisja 

Statutowa i inne. 
 
A/ Krajowe Walne Zebranie Delegatów  
 
§ 24. 1. Krajowe Walne Zebranie Delegatów jest najwy sz  w adz  Stowarzyszenia.  
 2. Krajowe Walne Zebranie Delegatów mo e by  zwyczajne lub nadzwyczaj-

ne.  
 3. Delegaci s  wybierani na Walnych Zebraniach w Oddzia ach Wojewódz-

kich, Rejonowych i Bran owych w liczbie ustalonej regulaminem dotycz -
cym przeprowadzania Walnych Zebra .  

 4. Do kompetencji Krajowego Walnego Zebrania Delegatów nale y:  
1) uchwalanie programu dzia alno ci Stowarzyszenia,  
2) rozpatrywanie sprawozda  z dzia alno ci:  

a) Zarz du G ównego,  
b) Rady G ównej, 
b) G ównej Komisji Rewizyjnej,  
c) G ównego S du Kole e skiego,  
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d) uchwalanie regulaminów dzia alno ci G ównej Komisji Rewizyj-
nej i G ównego S du Kole e skiego,  

3) podejmowanie uchwa  w sprawach wniesionych przez Zarz d G ówny, 
G ówn  Komisj  Rewizyjn , G ówny S d Kole e ski i delegatów,  

4) udzielanie absolutorium ust puj cemu Zarz dowi G ównemu,  
5) wybór:  
 a) Prezesa i cz onków Zarz du G ównego,  
 b) cz onków G ównej Komisji Rewizyjnej,  
 c) cz onków G ównego S du Kole e skiego,  
6) uchwalanie zmian w Statucie,  
7) podejmowanie uchwa  w sprawie rozwi zania Stowarzyszenia,  
8) podejmowanie innych uchwa  wymagaj cych decyzji walnego zebra-

nia.  
 
§ 25. 1. Krajowe Walne Zebranie Delegatów zwo ywane jest przez Zarz d G ówny 

raz na 4 lata, kadencja delegatów trwa do nast pnego Krajowego Walnego 
Zebrania Delegatów. 

 2. O terminie Krajowego Walnego Zebrania Delegatów wraz z proponowanym 
porz dkiem obrad Zarz d G ówny zawiadamia delegatów na co najmniej 30 
dni przed terminem rozpocz cia obrad. Zawiadomienie mo e mie  form  
pisemn  lub mailow . 

 
§ 26. 1. Nadzwyczajne Krajowe Walne Zebranie Delegatów zwo ywane jest:  
  1) na podstawie uchwa y Zarz du G ównego,  
  2) na wniosek G ównej Komisji Rewizyjnej,  
  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Oddzia ów Wojewódzkich, Rejo-

nowych i Bran owych,  
  4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 delegatów,  
  5)  obraduje w sprawach, dla których zosta o zwo ane.  
 2. Zarz d G ówny zwo uje Nadzwyczajne Krajowe Walne Zebranie Delega-

tów w terminie do trzech miesi cy od daty otrzymania wniosku lub podj cia 
uchwa y. 

 
§ 27. 1. W Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów udzia  bior  tak e:  
 2. Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Delegatów terenowych jednostek 

organizacyjnych Stowarzyszenia,  
 3.  Cz onkowie ust puj cej Rady G ównej, przewodnicz cy G ównej Komisji 

Rewizyjnej i G ównego S du Kole e skiego, Komisja Statutowa oraz za-
proszeni go cie – z g osem doradczym.  

 
§ 28. 1. Uchwa y Krajowego Walnego Zebrania Delegatów podejmowane s  zwyk  

wi kszo ci  g osów przy obecno ci co najmniej ½ ogólnej liczby delega-
tów. W przypadku nieparzystej liczby delegatów kworum stanowi po owa 
liczby zaokr glona w gór  do pe nej liczby.  
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 2. W razie braku wymaganej wi kszo ci cz onków wymienionych w ust pie 
powy ej, zebranie odbywa si  w drugim terminie bez wzgl du na liczb  
obecnych, a podejmowane zwyk  wi kszo ci  g osów uchwa y s  wa ne. 

 3. Delegaci nieobecni na Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów mog  upo-
wa ni  innego delegata do g osowania w jego imieniu. Pe nomocnictwo, 
pod rygorem niewa no ci, musi by  udzielone w formie pisemnej lub mai-
lowej. 

 
B/ Zarz d G ówny  
 
§ 29. 1. Zarz d G ówny reprezentuj cy Stowarzyszenie sk ada si  z 7 osób w tym 

Prezesa, wybieranych na Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów spo ród 
delegatów i cz onków Rady G ównej. W pierwszej kolejno ci wybieranych 
jest 7 cz onków Zarz du G ównego z najwi ksz  ilo ci  g osów, którzy wy-
bieraj  spo ród siebie Prezesa Zarz du G ównego. Wybór Prezesa Zarz du 
G ównego nast puje zwyk  wi kszo ci  g osów. W trakcie trwania kaden-
cji Zarz du mo liwa jest zmiana funkcji pe nionych przez jego cz onków, 
dokonywana uchwa  Zarz du podj t  zwyk  wi kszo ci  g osów przy 
obecno ci co najmniej 1/2 cz onków Zarz du. W przypadku nieparzystej 
liczby cz onków organu, kworum stanowi po owa liczby zaokr glona w gó-
r  do pe nej liczby. W razie braku wymaganej liczby cz onków wymienio-
nych w zdaniu poprzedzaj cym, posiedzenie odbywa si  w drugim terminie 
bez wzgl du na liczb  obecnych, a podejmowane zwyk  wi kszo ci  g o-
sów uchwa y s  wa ne. 

  2.  Do reprezentowania Stowarzyszenia, sk adania o wiadcze  woli, podpisy-
wania umów i zaci gania zobowi za  maj tkowych i finansowych jest upo-
wa niony Prezes Zarz du G ównego Stowarzyszenia samodzielnie w spra-
wach do kwoty okre lonej uchwa  Zarz du lub dwóch cz onków Zarz du 
(w tym Prezes) cznie. Cz onkowie Zarz du zgodnie z reprezentacj  mog  
udziela  pe nomocnictw/upowa nie  do dzia ania wskazanym przez siebie 
osobom np. pracownikom biura Zarz du G ównego.  

 3.  Uchwa y Zarz du G ównego podejmowane s  zwyk  wi kszo ci  g osów 
przy obecno ci co najmniej 1/2 cz onków Zarz du. W przypadku nieparzy-
stej liczby cz onków organu, kworum stanowi po owa liczby zaokr glona w 
gór  do pe nej liczby. W razie braku wymaganej liczby cz onków wymie-
nionych w zdaniu poprzedzaj cym, posiedzenie odbywa si  w drugim ter-
minie bez wzgl du na liczb  obecnych, a podejmowane zwyk  wi kszo ci  
g osów uchwa y s  wa ne.  

 4. Pracami Zarz du G ównego kieruje Prezes Zarz du G ównego. 
 5.  W przypadku ubycia cz onków Zarz du G ównego, Zarz d G ówny mo e 

uzupe ni  sk ad drog  kooptacji spo ród cz onków Rady G ównej lub dele-
gatów. Uzupe nienie sk adu Zarz du G ównego drog  kooptacji nie mo e 
przekroczy  50% pocz tkowego sk adu Zarz du. 

 6.  W umowach mi dzy Stowarzyszeniem a cz onkiem Zarz du danego szcze-
bla oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje cz onek Komisji Re-
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wizyjnej danego szczebla wskazany w uchwale tego organu lub pe nomoc-
nik powo any uchwa  Walnego Zebrania delegatów/cz onków danego 
szczebla. 

  
§ 30.  Do zakresu dzia ania Zarz du G ównego nale y:  
  1) realizowanie uchwa  Krajowego Walnego Zebrania Delegatów, przy 

wspó dzia aniu z Rad  G ówn , 
  2) zatwierdzanie sprawozda  z wykonania rocznych planów dzia alno ci 

i rocznego planu finansowego Stowarzyszenia oraz sprawozda  finan-
sowych,     

  3) decydowanie w sprawach przedstawionych przez prezesa Zarz du 
G ównego i cz onków Zarz du G ównego, 

  4) zwo ywanie Krajowych Walnych Zebra  Delegatów,  
  5) zatwierdzanie powo ywania i rozwi zywania Oddzia ów Wojewódz-

kich, Rejonowych i Bran owych, 
  6)  podejmowanie uchwa  dotycz cych pobierania dodatkowych op at w za-

kresie niezb dnym do celów dzia alno ci.  
 
§ 31. 1. Posiedzenia Zarz du G ównego zwo ywane s  na wniosek cz onków Zarz -

du G ównego w miar  potrzeb, nie rzadziej ni  2 razy w roku.  
 2. W posiedzeniach Zarz du G ównego dotycz cych zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego bior  udzia  oprócz Cz onków Zarz du, przewodnicz cy 
G ównej Komisji Rewizyjnej albo wyznaczony przez niego cz onek tego 
organu i przewodnicz cy G ównego S du Kole e skiego albo wyznaczony 
przez niego cz onek tego organu oraz inni zaproszeni przez Zarz d G ówny 
go cie. 

 3. Cz onkowie Zarz du nieobecni na posiedzeniu Zarz du G ównego mog  
upowa ni  pisemnie lub mailowo innego Cz onka Zarz du do g osowania  
w ich imieniu. 

 4. Prezes lub dwóch cz onków Zarz du G ównego cznie mog  zarz dzi  
g osowanie w drodze ustalenia korespondencyjnego lub z wykorzystaniem 
technicznych rodków czno ci, w tym poczty elektronicznej. Aby takie 
g osowanie by o wa ne, jednakowe stanowisko musi zaj  co najmniej po-
owa cz onków Zarz du G ównego. W przypadku nieparzystej liczby cz on-

ków organu kworum stanowi po owa liczby zaokr glona w gór  do pe nej 
liczby. Wymaga si  z o enia podpisu Prezesa lub dwóch wyznaczonych 
przez niego cz onków Zarz du pod decyzj , która zapad a drog  obiegow , 
na najbli szym posiedzeniu Zarz du. 

 
§ 32.  W sk ad Zarz du G ównego wchodz  prezes, jeden lub dwóch wicepreze-

sów, sekretarz, skarbnik i cz onkowie. 
 
§ 33.  Obs ug  prawn , administracyjn  oraz finansowo – ksi gow  w adz naczel-

nych Stowarzyszenia wykonuje Biuro Zarz du G ównego. 
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§ 34. 1 Struktur  i zasady dzia ania Biura Zarz du G ównego okre la Zarz d G ów-
ny w formie regulaminu. 

    
 
Prezes Zarz du G ównego i cz onkowie Zarz du G ównego  
 
§ 35. 1. Prezes i cz onkowie Zarz du G ównego ponosz  odpowiedzialno  za: 
  1) realizacj  uchwa  Krajowego Walnego Zebrania Delegatów, 
  2) prowadzenie bie cej dzia alno ci Stowarzyszenia i ogóln  organizacj  

jego pracy. 
 2. Ponadto Prezes Zarz du G ównego:  
  1) kieruje bie c  dzia alno ci  Stowarzyszenia, w tym celu w okresach 

pomi dzy plenarnymi posiedzeniami Zarz du G ównego podejmuje de-
cyzje nale ce do kompetencji tego organu. Zobowi zany jest przed-
stawi  je na najbli szym posiedzeniu tego organu. 

  2) wyst puje jako g ówny negocjator w sprawach sporów i konfliktów 
pomi dzy cz onkami w adz i organów Stowarzyszenia z g osem decy-
duj cym. Nie dotyczy to spraw skierowanych do rozpatrzenia przez 
G ówny S d Kole e ski.  

  3) ma prawo kierowania spraw do rozpatrzenia przez G ówny S d Kole-
e ski i G ówn  Komisj  Rewizyjn  i ich odpowiedniki w Oddzia ach. 

 3. Form  decyzji Prezesa Zarz du G ównego jest zarz dzenie.  
 4. W przypadku przerw w wykonywaniu obowi zków spowodowanych np. 

chorob  Prezesa Zarz du G ównego lub innymi okoliczno ciami, jego obo-
wi zki pe ni wiceprezes. Ponadto wyznaczona przez Prezesa Zarz du G ów-
nego osoba mo e podejmowa  decyzje w sprawach administracyjnych. 

 
§36.  Za swoj  prac  Prezes Zarz du G ównego mo e otrzymywa  wynagrodze-

nie okre lone uchwa  Zarz du G ównego. 
 
C/ Rada G ówna 
 
§37. 1. Rada G ówna jest organem doradczym i opiniodawczym Stowarzyszenia. 

Pe ni funkcje wspieraj ce. Dzia a zgodnie z zapisami Statutu. Sk ada si  
z prezesów Zarz dów Oddzia ów Wojewódzkich, Rejonowych i Bran o-
wych, którzy wybierani s  przez Walne Zebrania poszczególnych szczebli 
i automatycznie wchodz  w sk ad Rady G ównej.  

 2. W przypadku ubycia z funkcji prezesa Zarz du Wojewódzkiego, Rejono-
wego lub Bran owego, który pe ni  funkcj  cz onka Rady G ównej i wyboru 
nowego prezesa Zarz du Wojewódzkiego, Rejonowego lub Bran owego, 
staje si  on automatycznie cz onkiem Rady G ównej. 

  3. Rada G ówna podejmuje decyzje w drodze uchwa  podejmowanych zwyk  
wi kszo ci  g osów przy obecno ci co najmniej 1/2 cz onków Rady G ów-
nej. W przypadku nieparzystej liczby cz onków organu kworum stanowi po-
owa liczby zaokr glona w gór  do pe nej liczby. W razie braku wymaganej 
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liczby cz onków wymienionych powy ej, posiedzenie odbywa si  w drugim 
terminie bez wzgl du na liczb  obecnych, a podejmowane zwyk  wi kszo-
ci  g osów uchwa y s  wa ne. 

 
  4. Do zakresu dzia ania Rady G ównej nale y:  
  a) wspó dzia anie z Zarz dem G ównym przy realizowaniu uchwa  Krajo-

wego Walnego Zebrania Delegatów,   
  b) ustalanie rocznych planów dzia alno ci i rocznego planu finansowego 

Stowarzyszenia, 
  c) uchwalanie wysoko ci sk adek cz onkowskich, zasad zwalniania lub 

obni ania ich wysoko ci,  
  d) zawieszanie uchwa  Walnych Zebra  Delegatów Oddzia ów Woje-

wódzkich, Rejonowych i Bran owych, je eli s  sprzeczne z obowi zu-
j cymi przepisami, Statutem lub uchwa ami w adz Stowarzyszenia, 

  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda  z dzia alno ci Prezesa Za-
rz du G ównego i cz onków Zarz du G ównego,  

  f) w przypadku prowadzenia przez Prezesa Zarz du G ównego lub cz on-
ka Zarz du G ównego dzia alno ci na szkod  Stowarzyszenia, Rada 
G ówna powo uje Komisj  do zbadania zarzutów. Komisja Sk ada si  z 
3 – 5 osób, cz onkowie Komisji s  wybierani spo ród cz onków Stowa-
rzyszenia. Na wniosek Komisji cz onkowie Rady G ównej mog  zawie-
si  tego cz onka Zarz du G ównego w czynno ciach uchwa  podj t  
kwalifikowan  wi kszo ci  g osów 2/3 przy obecno ci co najmniej 3/4 
cz onków Rady G ównej. Decyzj  o odwieszeniu mo e podj  Rada 
G ówna w ten sam sposób, je eli zarzuty nie potwierdz  si . Zawiesze-
nie mo e trwa  do czasu dok adnego wyja nienia sprawy lub do czasu 
najbli szego Krajowego Walnego Zebrania Delegatów lub Nadzwy-
czajnego Krajowego Walnego Zebrania Delegatów, na którym podj te 
zostan  decyzj  dotycz ce zawieszonego cz onka Zarz du G ównego. 
W czasie zawieszenia Prezesa Zarz du G ównego lub jego cz onka ich 
obowi zki kierowania Stowarzyszeniem pe ni  pozostali cz onkowie 
Zarz du G ównego, a czynno ci administracyjne wyznaczony cz onek 
Zarz du G ównego, 

  g) koordynowanie i kontrolowanie dzia alno ci oddzia ów Stowarzyszenia, 
  h) na wniosek cz onków Zarz du G ównego, zawieszanie w pe nieniu 

funkcji cz onków Zarz dów Oddzia ów Wojewódzkich, Rejonowych, 
Bran owych i innych oddzia ów w przypadku braku reakcji Zarz dów 
nadrz dnych, o ile dzia alno  tych cz onków narusza przepisy obowi -
zuj ce w Stowarzyszeniu.  

  i) w przypadku zawieszenia ca ego Zarz du G ównego, ustanawianie 
Zarz du Komisarycznego sk adaj cego si  z cz onków Rady G ównej, 
który zobowi zany jest, w terminie trzech miesi cy od daty jego powo-
ania, zwo a  nadzwyczajne Krajowe Walne Zebranie Delegatów, w ce-

lu odwo ania zawieszonego Zarz du G ównego i przeprowadzenia wy-
borów nowego Zarz du G ównego, 
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  j) doradzanie w kwestiach dotycz cych bie cej dzia alno ci Stowarzy-
szenia, 

  k) opiniowanie i wsparcie merytoryczne w kwestiach i zagadnieniach 
zg oszonych przez Zarz d G ówny, 

  l) nadawanie na wniosek jednostek terenowych, w okresie mi dzy Krajo-
wymi Walnymi Zebraniami Delegatów, godno ci cz onka honorowego 
Stowarzyszenia, o którym mowa w § 10.2.  

 5. Posiedzenia Rady G ównej zwo ywane s  przez Prezesa na wniosek Zarz -
du G ównego lub jednoczesny wniosek minimum 1/3 liczby cz onków Rady 
G ównej w miar  potrzeb, nie rzadziej ni  1 raz w roku.  

 6. W posiedzeniach Rady G ównej bior  udzia  oprócz Cz onków Rady G ów-
nej, Zarz d G ówny, przewodnicz cy G ównej Komisji Rewizyjnej i G ów-
nego S du Kole e skiego albo wyznaczony przez nich cz onek tych orga-
nów oraz inni zaproszeni przez Rad  G ówn  go cie. 

 7. Cz onkowie Rady G ównej nieobecni na posiedzeniu Rady G ównej mog  
upowa ni  pisemnie lub mailowo innego Cz onka Rady G ównej do g oso-
wania w ich imieniu. 

 8. Cz onkowie Rady G ównej mog  zarz dzi  g osowanie w drodze ustalenia 
korespondencyjnego lub z wykorzystaniem technicznych rodków czno-
ci, w tym poczty elektronicznej. Aby takie g osowanie by o wa ne, jedna-

kowe stanowisko musi zaj  co najmniej po owa ogólnej liczby cz onków 
Rady G ównej. W przypadku nieparzystej liczby cz onków organu kworum 
stanowi po owa liczby zaokr glona w gór  do pe nej liczby. Wymaga si  
z o enia podpisów dwóch cz onków Rady G ównej pod decyzj , która za-
pad a drog  obiegow , na najbli szym posiedzeniu Rady G ównej. 

 
D/ G ówna Komisja Rewizyjna  
 
§ 38. 1. G ówna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, a jej 

cz onkowie s  wybierani spo ród delegatów na Krajowym Walnym Zebra-
niu Delegatów.  

 2. G ówna Komisja Rewizyjna sk ada si  z minimum 5 cz onków. Cz onkowie 
G ównej Komisji Rewizyjnej wybieraj  ze swego grona przewodnicz cego, 
jego zast pc  i sekretarza. 

 3. Cz onkowie G ównej Komisji Rewizyjnej nie mog  by  cz onkami Zarz du 
G ównego i Rady G ównej, ani pozostawa  z cz onkami tego organu 
w zwi zku ma e skim, we wspólnym po yciu, w stosunku pokrewie stwa, 
powinowactwa lub podleg o ci s u bowej. Cz onkiem Komisji Rewizyjnych 
wszystkich szczebli nie mo e by  osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
s du za przest pstwo z winy umy lnej cigane z oskar enia publicznego lub 
przest pstwa skarbowe.  

 4. W przypadku ubycia cz onka ze sk adu G ównej Komisji Rewizyjnej, mo e 
ona dokona  kooptacji ze sk adu delegatów nie wi cej ni  1/3 sk adu G ów-
nej Komisji Rewizyjnej.  
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§ 39. 1. Kontrola ca okszta tu dzia alno ci finansowej przez G ówn  Komisj  Rewi-
zyjn  Stowarzyszenia odbywa si  co najmniej raz w roku.  

 2. Uchwa y G ównej Komisji Rewizyjnej zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g osów 
przy obecno ci co najmniej ½ liczby cz onków. W przypadku nieparzystej 
liczby cz onków organu kworum stanowi po owa liczby zaokr glona w gór  
do pe nej liczby. 

 3. W razie braku wymaganej liczby cz onków wymienionych w ust. 2 powy-
ej, posiedzenie odbywa si  w drugim terminie bez wzgl du na liczb  obec-

nych, a podejmowane zwyk  wi kszo ci  g osów uchwa y s  wa ne. 
 4. Cz onkowie G ównej Komisji Rewizyjnej nieobecni na posiedzeniu mog  

upowa ni  pisemnie lub mailowo innego cz onka G ównej Komisji Rewi-
zyjnej do g osowania w ich imieniu. 

 
§ 40. 1. Do zakresu dzia ania G ównej Komisji Rewizyjnej nale y:  
  1) kontrola ca okszta tu dzia alno ci finansowej, a w szczególno ci gospo-

darki finansowej Stowarzyszenia,  
  2) sk adanie sprawozdania na Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów 

wraz z ocen  dzia alno ci finansowej i wnioskami dotycz cymi udziela-
nia absolutorium ust puj cemu Zarz dowi,  

  3) przedstawienie Zarz dowi G ównemu wniosków w sprawie dzia alno ci 
finansowej Stowarzyszenia i opracowanie zalece  pokontrolnych,  

  4) opracowywanie we wspó pracy z Komisj  Statutow  projektu regulami-
nów pracy G ównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych wszyst-
kich szczebli, 

  5) nadzór nad prac  podleg ych komisji rewizyjnych.  
 
E/ G ówny S d Kole e ski  
 
§ 41. 1. G ówny S d Kole e ski sk ada si  z minimum 7 cz onków wybranych spo-

ród delegatów na Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów. Cz onkowie 
G ównego S du Kole e skiego wybieraj  ze swego grona przewodnicz ce-
go, jego zast pc  i sekretarza.  

 2. Cz onkowie G ównego S du Kole e skiego nie mog  pe ni  funkcji z wy-
boru lub kooptacji w innych w adzach szczebla centralnego oraz nie mog  
by  pracownikami etatowymi Stowarzyszenia.  

 3. W przypadku ubycia cz onków ze sk adu G ównego S du Kole e skiego, 
pozostali cz onkowie mog  dokona  kooptacji ze sk adu delegatów nie wi -
cej ni  1/3 sk adu G ównego S du Kole e skiego.  

 
§ 42.1. Do zakresu dzia ania G ównego S du Kole e skiego nale y:  
  1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw cz onków w adz naczelnych Sto-

warzyszenia oraz w adz oddzia ów i kó  dotycz cych naruszenia przepi-
sów Statutu, regulaminów i uchwa  w adz Stowarzyszenia, naruszania 
zasad wspó ycia spo ecznego oraz sporów powsta ych w wyniku dzia-
alno ci w Stowarzyszeniu,  
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  2)  rozpatrywanie i rozstrzyganie odwo a  od orzecze  s dów kole e skich 
oddzia ów,  

  3) nadzór nad dzia alno ci  s dów kole e skich oddzia ów,  
  4) opracowanie we wspó pracy z Komisj  Statutow  projektu regulaminów 

i instrukcji dzia ania s dów kole e skich wszystkich szczebli.  
 2. Decyzje G ównego S du Kole e skiego zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g o-

sów.  
 
§ 43. 1. G ówny S d Kole e ski ma prawo orzeka  nast puj ce kary:  
  1) upomnienia,  
  2) zawieszenia w prawach cz onka Stowarzyszenia od trzech do dwunastu 

miesi cy,  
  3) zakazu pe nienia funkcji we w adzach Stowarzyszenia,  
  4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.  
 2. Od orzecze  S du Kole e skiego wydanych w I instancji przys uguje prawo 

odwo ania w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.  
 3. Odwo ania od orzecze  wydanych przez G ówny S d Kole e ski w I in-

stancji nale y rozpatrywa  w innym sk adzie osobowym.  
 4. Orzeczenia wydane przez G ówny S d Kole e ski w II instancji s  osta-

teczne.  
 5. S dy kole e skie orzekaj  w sk adzie trzyosobowym w I i II instancji. 
 6. Organizacj  i tryb pracy s dów kole e skich okre la regulamin uchwalany 

przez Krajowe Walne Zebranie Delegatów.  
 

Rozdzia  V 
Terenowe jednostki organizacyjne 

§ 44. 1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków s : 

  a) Oddzia y Wojewódzkie, Rejonowe i Bran owe,  
  b) Oddzia y Powiatowe, Miejskie, Miejsko-Powiatowe, Grodzkie i Ko a 

 Terenowe. 
 2. Oddzia y i Ko a terenowe mog  posiada  nazwy regionalne ustalone uchwa-

 Zarz du danego szczebla. 
 3. Oddzia y Powiatowe, Miejskie, Miejsko-Powiatowe i Grodzkie oraz Ko a 

Terenowe podlegaj  pod Oddzia y Wojewódzkie, Rejonowe lub Bran owe. 
 4. Oddzia y Wojewódzkie, Rejonowe i Bran owe podlegaj  pod Zarz d 

G ówny Stowarzyszenia. 
 
A. Oddzia y Wojewódzkie, Rejonowe i Bran owe  
 
§ 45. 1. Oddzia y s  powo ywane i rozwi zywane przez Walne Zebranie Delegatów 

Oddzia u Wojewódzkiego, Rejonowego i Bran owego. Powstanie Oddzia-
ów Wojewódzkich, Rejonowych i Bran owych zatwierdza uchwa  Zarz d 
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G ówny. Oddzia  Rejonowy musi posiada  terenowe jednostki organizacyj-
ne w minimum trzech ró nych gminach. Oddzia  Wojewódzki musi posia-
da  terenowe jednostki organizacyjne w minimum trzech ró nych powia-
tach. Oddzia  Bran owy musi posiada  terenowe jednostki organizacyjne – 
co najmniej trzy oddzia y lub ko a terenowe na terenie kraju.  

 2. W adzami Oddzia u Wojewódzkiego, Rejonowego lub Bran owego s : 
1) Walne Zebranie Delegatów Oddzia u; 
2) Zarz d Oddzia u; 
3) Rada Oddzia u;  
4) Komisja Rewizyjna Oddzia u; 
5) S d Kole e ski Oddzia u; 

 3. Kadencja w adz Oddzia u trwa 4 lata. 
 
Walne Zebranie Delegatów Oddzia u Wojewódzkiego, Rejonowego 
i Bran owego 
 
§ 46. 1. Walne Zebranie Delegatów jest najwy sz  w adz  Oddzia u Wojewódzkie-

go, Rejonowego i Bran owego. Bior  w nim udzia  delegaci wybrani przez 
Walne Zebrania cz onków jednostek terenowych podleg ych danemu Od-
dzia owi w liczbie okre lonej regulaminem. 

 2. Walne Zebranie Delegatów Oddzia u mo e by  zwyczajne lub nadzwyczaj-
ne. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów nale y:  

  1) uchwalanie regulaminu dzia ania Oddzia u zgodnie z postanowieniami 
Statutu i uchwa ami w adz Stowarzyszenia,  

  2) rozpatrywanie sprawozda  z dzia alno ci Zarz du Oddzia u, Komisji 
Rewizyjnej i S du Kole e skiego Oddzia u Wojewódzkiego, Rejono-
wego i Bran owego,  

  3) podejmowanie uchwa  w sprawach przed o onych przez Zarz d Oddzia-
u, jego Komisj  Rewizyjn , S d Kole e ski lub cz onków,  

  4) wybór i odwo anie cz onków Zarz du Oddzia u w tym Prezesa, Komisji 
Rewizyjnej, S du Kole e skiego i delegatów na Krajowe Walne Zebra-
nie Delegatów, 

  5) podejmowanie innych uchwa  wymagaj cych decyzji Walnego Zebrania 
Delegatów Oddzia u Wojewódzkiego, Rejonowego i Bran owego.  

 3. Uchwa y Walnego Zebrania Delegatów podejmowane s  zwyk  wi kszo-
ci  g osów przy obecno ci co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów.  

W przypadku nieparzystej liczby delegatów kworum stanowi po owa liczby 
zaokr glona w gór  do pe nej liczby. 

 4. W razie braku wymaganej wi kszo ci cz onków wymienionych w ust pie 
powy ej, zebranie odbywa si  w drugim terminie bez wzgl du na liczb  
obecnych, a podejmowane zwyk  wi kszo ci  g osów uchwa y s  wa ne. 

 5. Delegaci nieobecni na Walnym Zebraniu delegatów mog  upowa ni  inne-
go delegata do g osowania w jego imieniu. Pe nomocnictwo, pod rygorem 
niewa no ci, musi by  udzielone w formie pisemnej lub mailowej.  
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§ 47. 1. Walne Zebranie Delegatów zwo ywane jest przez Zarz d Oddzia u Woje-
wódzkiego, Rejonowego i Bran owego nie rzadziej ni  co 4 lata. Delegaci 
zachowuj  mandaty do nast pnego Walnego Zebrania Delegatów. 

 2. O terminie i proponowanym porz dku obrad Walnego Zebrania Delegatów, 
Zarz d Oddzia u zawiadamia na co najmniej 21 dni przed terminem rozpo-
cz cia Walnego Zebrania Delegatów.  

 
§ 48. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwo ywane jest:  
  1) na wniosek Zarz du G ównego,  
  2) na podstawie uchwa y Zarz du Oddzia u,  
  3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddzia u,  
  4) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów.  
 2. Zarz d Oddzia u zwo uje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie jedne-

go miesi ca od dnia otrzymania wniosku lub podj cia uchwa y. 
  
Zarz d Oddzia u Wojewódzkiego, Rejonowego i Bran owego 
 
§ 49. 1. Zarz d Oddzia u Wojewódzkiego, Rejonowego i Bran owego sk ada si  

z minimum 5 cz onków w tym Prezesa Zarz du Oddzia u, wybranych na 
Walnym Zebraniu Delegatów Oddzia u Wojewódzkiego, Rejonowego 
i Bran owego spo ród delegatów i cz onków Rady Oddzia u w wyborach 
jawnych lub tajnych wed ug decyzji Walnego Zebrania Delegatów Oddzia-
u. W sk ad Zarz du Oddzia u mog  wchodzi  tak e jeden lub dwóch wice-

prezesów, sekretarz i skarbnik. W pierwszej kolejno ci wybieranych jest 
minimum 5 cz onków Zarz du z najwi ksz  liczb  g osów, którzy wybieraj  
spo ród siebie Prezesa Zarz du Oddzia u. Wybór Prezesa Zarz du Oddzia u 
nast puje zwyk  wi kszo ci  g osów. W trakcie trwania kadencji Zarz du 
mo liwa jest zmiana funkcji pe nionych przez jego cz onków, dokonywana 
uchwa  Zarz du podj t  zwyk  wi kszo ci  g osów przy obecno ci co 
najmniej 1/2 cz onków Zarz du. W przypadku nieparzystej liczby cz onków 
organu, kworum stanowi po owa liczby zaokr glona w gór  do pe nej licz-
by. W razie braku wymaganej liczby cz onków wymienionych w zdaniu po-
przedzaj cym, posiedzenie odbywa si  w drugim terminie bez wzgl du na 
liczb  obecnych, a podejmowane zwyk  wi kszo ci  g osów uchwa y s  
wa ne. 

 2. Organizacyjnie Zarz d Oddzia u Wojewódzkiego, Rejonowego i Bran o-
wego podlega bezpo rednio pod Zarz d G ówny.  

 3. Do reprezentowania Oddzia u, sk adania o wiadcze  woli, podpisywania 
umów i zaci gania zobowi za  maj tkowych i finansowych s  cznie upo-
wa nieni: Prezes Zarz du Oddzia u wraz z cz onkiem Zarz du Oddzia u.  

 4. Uchwa y Zarz du Oddzia u zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g osów przy 
obecno ci co najmniej 1/2 cz onków Zarz du Oddzia u. W przypadku niepa-
rzystej liczby cz onków organu kworum stanowi po owa liczby zaokr glona 
w gór  do pe nej liczby. W razie braku wymaganej liczby cz onków wymie-
nionych w ust. powy ej, posiedzenie odbywa si  w drugim terminie bez 
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wzgl du na liczb  obecnych, a podejmowane zwyk  wi kszo ci  g osów 
uchwa y s  wa ne. 

 5. W przypadku ubycia cz onków Zarz du Oddzia u, Zarz d Oddzia u mo e 
uzupe ni  sk ad drog  kooptacji spo ród cz onków Rady Oddzia u, delega-
tów lub innych cz onków Stowarzyszenia. Uzupe nienie sk adu Zarz du 
Oddzia u drog  kooptacji nie mo e przekroczy  50% pocz tkowego sk adu 
Zarz du. 

 
§ 50.  Do zakresu dzia ania Zarz du Oddzia u Wojewódzkiego, Rejonowego 

i Bran owego nale y:  
  1) realizowanie uchwa  Walnego Zebrania Delegatów Oddzia u oraz 

uchwa  i wytycznych naczelnych w adz Stowarzyszenia,  
  2) uchwalanie planów dzia ania oddzia u oraz zatwierdzania sprawozda  

z ich realizacji oraz sprawozda  finansowych, 
  3) decydowanie w sprawach maj tkowych i gospodarczych w ramach 

posiadanej osobowo ci prawnej,  
  4)  podejmowanie uchwa  o wyst pieniu do s du z wnioskiem o rejestracj  

w celu uzyskania osobowo ci prawnej przez Oddzia ,  
  5) podejmowania decyzji w sprawach przedk adanych przez cz onków 

Zarz du Oddzia u,  
  6) zwo ywanie Walnych Zebra  Delegatów Oddzia u,  
  7) zatwierdzanie powo ywania, rozwi zywania i nadzór nad dzia alno ci  

Oddzia ów i Kó  zrzeszonych w Oddziale, 
  8) podejmowanie uchwa  dotycz cych pobierania dodatkowych op at 

w zakresie niezb dnym do celów dzia alno ci. 
 
§ 51. 1. Posiedzenia Zarz du Oddzia u zwo ywane s  na wniosek cz onków Zarz du 

Oddzia u w miar  potrzeb, nie rzadziej ni  trzy razy w roku.  
 2. Cz onkowie Zarz du Oddzia u kieruj  pracami Oddzia u w okresie pomi -

dzy posiedzeniami Zarz du Oddzia u. W posiedzeniach Zarz du Oddzia u 
dotycz cych zatwierdzenia sprawozdania finansowego bior  udzia  oprócz 
Cz onków Zarz du, przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej Oddzia u albo wy-
znaczony przez niego cz onek tego organu i przewodnicz cy S du Kole e -
skiego Oddzia u albo wyznaczony przez niego cz onek tego organu oraz in-
ni zaproszeni przez Zarz d Oddzia u go cie. 

 3. Cz onkowie Zarz du Oddzia u nieobecni na posiedzeniu Zarz du Oddzia u 
mog  upowa ni  pisemnie lub mailowo innego Cz onka Zarz du do g oso-
wania w ich imieniu. 

 4. Dwóch cz onków Zarz du Oddzia u w tym Prezes mog  zarz dzi  g osowa-
nie w drodze ustalenia korespondencyjnego lub z wykorzystaniem technicz-
nych rodków czno ci, w tym poczty elektronicznej. Aby takie g osowanie 
by o wa ne, jednakowe stanowisko musi zaj  zwyk a wi kszo  cz onków 
Zarz du Oddzia u. Wymaga si  z o enia podpisu Prezesa lub dwóch wyzna-
czonych przez niego cz onków Zarz du pod decyzj , która zapad a drog  
obiegow , na najbli szym posiedzeniu Zarz du Oddzia u.  
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 5.  Do obs ugi pracy Zarz du Oddzia u mo na utworzy  biuro oddzia u, uchwa-

laj c jego regulamin. 
 
Rada Oddzia u 
 
§52. 1. Rada Oddzia u jest organem doradczym i opiniodawczym Oddzia u. Pe ni 

funkcje wspieraj ce. Dzia a zgodnie z zapisami Statutu. Sk ada si  z preze-
sów Zarz dów podleg ych Oddzia ów Miejskich, Powiatowych, Miejsko-
Powiatowych, Grodzkich i Kó , którzy wybierani s  przez Walne Zebrania 
poszczególnych szczebli i automatycznie wchodz  w sk ad Rady Oddzia u. 
Je eli w sk ad Zarz du Oddzia u wchodz  wszyscy Prezesi Zarz dów 
z podleg ych Kó , nie ma obowi zku tworzy  osobno Rady Oddzia u. 

 2. Rada Oddzia u podejmuje decyzje w drodze uchwa  podejmowanych zwy-
k  wi kszo ci  g osów przy obecno ci co najmniej 1/2 cz onków Rady. 
W przypadku nieparzystej liczby cz onków organu kworum stanowi po owa 
liczby zaokr glona w gór  do pe nej liczby. W razie braku wymaganej licz-
by cz onków wymienionych powy ej, posiedzenie odbywa si  w drugim 
terminie bez wzgl du na liczb  obecnych, a podejmowane zwyk  wi kszo-
ci  g osów uchwa y s  wa ne. 

 3. Do zakresu dzia ania Rady Oddzia u nale y:  
  a) opiniowanie rocznych planów dzia alno ci i rocznego planu finansowe-

go Oddzia u, 
  b) doradzanie w kwestiach dotycz cych bie cej dzia alno ci Oddzia u, 
  c) opiniowanie i wsparcie merytoryczne w kwestiach i zagadnieniach 

zg oszonych przez Zarz d Oddzia u. 
  4. Posiedzenia Rady Oddzia u zwo ywane s  przez Prezesa na wniosek cz on-

ków Zarz du Oddzia u lub jednoczesny wniosek minimum 1/3 liczby cz on-
ków Rady Oddzia u w miar  potrzeb, nie rzadziej ni  1 raz w roku.  

 5. W posiedzeniach Rady Oddzia u bior  udzia  oprócz Cz onków Rady Od-
dzia u, Zarz d Oddzia u, przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej Oddzia u 
i S du Kole e skiego Oddzia u albo wyznaczony przez nich cz onek tych 
organów oraz inni zaproszeni przez Rad  Oddzia u go cie. 

 6. Cz onkowie Rady Oddzia u nieobecni na posiedzeniu Rady Oddzia u mog  
upowa ni  pisemnie lub mailowo innego Cz onka Rady Oddzia u do g oso-
wania w ich imieniu. 

 7. Cz onkowie Rady Oddzia u mog  zarz dzi  g osowanie w drodze ustalenia 
korespondencyjnego lub z wykorzystaniem technicznych rodków czno-
ci, w tym poczty elektronicznej. Aby takie g osowanie by o wa ne, jedna-

kowe stanowisko musi zaj  co najmniej po owa ogólnej liczby cz onków 
Rady Oddzia u. W przypadku nieparzystej liczby cz onków organu kworum 
stanowi po owa liczby zaokr glona w gór  do pe nej liczby Wymaga si  
z o enia podpisu dwóch cz onków Rady Oddzia u pod decyzj , która zapa-
d a drog  obiegow , na najbli szym posiedzeniu Rady Oddzia u. 
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Komisja Rewizyjna Oddzia u  
 
§ 53. 1. Komisja Rewizyjna Oddzia u jest jego organem kontrolnym, sk ada si  

z minimum 3 cz onków wybranych spo ród delegatów na Walnym Zebraniu 
Delegatów Oddzia u lub innych cz onków Stowarzyszenia. 

 2. Cz onkowie Komisji Rewizyjnej Oddzia u wybieraj  spo ród siebie prze-
wodnicz cego Komisji Rewizyjnej Oddzia u, jego zast pc  i sekretarza.  

 3. Cz onkowie Komisji Rewizyjnej Oddzia u nie mog  by  cz onkami organu 
zarz dzaj cego - Zarz du Oddzia u i Rady Oddzia u, ani pozostawa  
z cz onkami tego organu w zwi zku ma e skim, we wspólnym po yciu,  
w stosunku pokrewie stwa, powinowactwa lub podleg o ci z tytu u podle-
g o ci s u bowej. Cz onkiem Komisji Rewizyjnych nie mo e by  osoba 
skazana prawomocnym wyrokiem s du za przest pstwo z winy umy lnej 
cigane z oskar enia publicznego lub przest pstwa skarbowe. 

 4. W przypadku ubycia któregokolwiek z cz onków Komisji Rewizyjnej Od-
dzia u, mo e ona uzupe ni  sk ad drog  kooptacji spo ród delegatów lub in-
nych cz onków Stowarzyszenia. Uzupe nienie sk adu Komisji Rewizyjnej 
Oddzia u drog  kooptacji nie mo e przekroczy  50% pocz tkowego sk adu 
Komisji Rewizyjnej Oddzia u.  

 5. Cz onkowie Komisji Rewizyjnej mog  bra  udzia  w zebraniach Zarz du 
Oddzia u, na zaproszenie Zarz du. 

 
§ 54.  Do zakresu dzia ania Komisji Rewizyjnej Oddzia u nale y:  
  1) kontrola ca okszta tu dzia alno ci, a w szczególno ci gospodarki finan-

sowej Oddzia u,  
  2)  kontrola op acania sk adek cz onkowskich,  
  3) sk adanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Delegatów Oddzia u wraz 

z ocen  dzia alno ci i wnioskami dotycz cymi udzielenia absolutorium 
Zarz dowi Oddzia u,  

  4) przedstawienie Zarz dowi Oddzia u wniosków w sprawach dzia alno ci 
Oddzia u,  

  5) kontrola pracy podleg ych Oddzia ów i Kó , 
  6) uchwalanie planów pracy Komisji Rewizyjnej Oddzia u i ich realizacja.  
 
S d Kole e ski Oddzia u  
 
§ 55. 1. S d Kole e ski Oddzia u sk ada si  z minimum 3 cz onków wybranych 

spo ród delegatów na Walnym Zebraniu Delegatów Oddzia u lub spo ród 
innych cz onków Stowarzyszenia. Cz onkowie ze swego sk adu wybieraj  
przewodnicz cego S du Kole e skiego Oddzia u, jego zast pc  i sekreta-
rza. Decyzje S du Kole e skiego Oddzia u zapadaj  zwyk  wi kszo ci  
g osów. 

 2. Cz onkowie S du Kole e skiego Oddzia u nie mog  pe ni  funkcji z wybo-
ru lub kooptacji w innych w adzach tego samego szczebla i szczebla cen-
tralnego oraz nie mog  by  pracownikami etatowymi Stowarzyszenia.  
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 3. W przypadku ubycia cz onków ze sk adu S du Kole e skiego Oddzia u, 
pozostali cz onkowie mog  dokona  kooptacji ze sk adu delegatów lub in-
nych cz onków Stowarzyszenia nie wi cej ni  1/3 sk adu S du Kole e -
skiego. 

 4. Cz onkowie S du Kole e skiego mog  bra  udzia  w zebraniach Zarz du 
Oddzia u, na zaproszenie Zarz du. 

 
§ 56. 1. S d Kole e ski Oddzia u Wojewódzkiego, Rejonowego i Bran owego roz-

patruje i rozstrzyga: 
  1) w I instancji sprawy cz onkowskie w adz Oddzia u oraz ni szych szcze-

bli organizacyjnych, a dotycz ce przestrzegania Statutu, regulaminu 
i uchwa  organów Stowarzyszenia, naruszenia zasad wspó ycia spo-
ecznego oraz spraw wynikaj cych z dzia alno ci Stowarzyszenia,  

  2) w II instancji odwo ania od orzecze  s dów kole e skich ni szych 
szczebli organizacyjnych.  

 2. S d Kole e ski Oddzia u sprawuje nadzór nad dzia alno ci  s dów kole e -
skich ni szych szczebli organizacyjnych.  

 3. S d Kole e ski Oddzia u ma prawo orzeka  nast puj ce kary:  
  1) upomnienia,  
  2) zawieszenia w prawach cz onka Stowarzyszenia od trzech do dwunastu 

miesi cy,  
  3) zakazu pe nienia funkcji we w adzach Stowarzyszenia,  
  4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.  
 4. Od orzecze  S du Kole e skiego wydanych w I instancji przys uguje prawo 

odwo ania w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.  
 5. Odwo ania od orzecze  wydanych przez S d Kole e ski Oddzia u w I in-

stancji nale y sk ada  do G ównego S du Kole e skiego.  
 6. Orzeczenia wydane przez S d Kole e ski w II instancji s  ostateczne.  
 7. S dy kole e skie orzekaj  w sk adzie trzyosobowym w I i II instancji. 
 8. Organizacj  i tryb pracy s dów kole e skich okre la regulamin uchwalany 

przez Krajowe Walne Zebranie Delegatów. 
 

Rozdzia  VI 
Oddzia y Powiatowe, Miejskie, Miejsko-Powiatowe i Grodzkie oraz 

Ko a Stowarzyszenia 
 

§ 57. 1 Podstawowym ogniwem Stowarzyszenia jest Ko o terenowe, obejmuj ce 
swym zasi giem dzia ania dan  bran  lub obszar miasta, dzielnicy, gminy 
itp. Ko a mog  tak e pe ni  rol  oddzia u powiatowego, je eli dzia aj  jako 
jedyne na obszarze powiatu lub s  upowa nione przez inne ko a z terenu 
powiatu, o ile Zarz d Oddzia u nie postanowi inaczej.  

2. Oddzia  powiatowy, oddzia  miejski, oddzia  miejsko – powiatowy, oddzia  
grodzki obejmuje dzia aniem obszar administracyjny powiatu lub miasta na 
prawach powiatu grodzkiego. 
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§ 58. 1. Ko o terenowe powstaje z woli jego za o ycieli, tj. co najmniej 7 osób, 

wyra onej w postaci zaprotoko owanej uchwa y w trakcie zebrania za o y-
cielskiego i wybrania w adz Ko a terenowego. Oddzia y Wojewódzkie, Re-
jonowe, Bran owe lub powiatowe udzielaj  pomocy w zak adaniu Kó  tere-
nowych. Po zbadaniu zgodno ci sporz dzonej na zebraniu za o ycielskim 
dokumentacji ze Statutem, Zarz dy Oddzia ów Wojewódzkich, Rejonowych 
lub Bran owych uchwa  potwierdz  fakt powo ania i przyj cia w swoje 
struktury Ko a terenowego lub Oddzia ów Powiatowego, Miejskiego, Miej-
sko-Powiatowego i Grodzkiego oraz Ko a Stowarzyszenia. 

 2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków nie przejmuje kó  lub innych struktur 
b d cych cz ci  innych organizacji.  

 3. W adzami Ko a terenowego s :  
  1) Walne Zebrania Cz onków Ko a;  
  2) Zarz d Ko a;  
  3) Komisja Rewizyjna Ko a (nieobligatoryjnie);  
  4)  S d Kole e ski Ko a (nieobligatoryjnie).  

4. W przypadku niepowo ania w Ko ach lub Oddzia ach Powiatowych, Miej-
skich, Miejsko-Powiatowych i Grodzkich Komisji Rewizyjnej Ko a lub Od-
dzia u i S du Kole e skiego Ko a lub Oddzia u, ich rol  pe ni  organy 
szczebla Wojewódzkiego, Rejonowego lub Bran owego.  

5. W przypadku powo ania w Ko ach lub Oddzia ach Powiatowych, Miejskich, 
Miejsko-Powiatowych i Grodzkich Komisji Rewizyjnej Ko a lub Oddzia u 
i S du Kole e skiego Ko a lub Oddzia u nale y odpowiednio stosowa  za-
pisy Statutu dotycz ce tych organów w Oddzia ach wy szego szczebla. 

6. Kadencja w adz Ko a lub Oddzia u trwa 4 lata.  
 
A/ Walne Zebrania Cz onków Ko a lub Oddzia u Powiatowego, 
Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego  
 
§ 59. 1. Walne Zebranie Cz onków Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, 

Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego jest najwy sz  w adz  Ko a lub Od-
dzia u. 

 2. Walne Zebranie Cz onków Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, 
Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego mo e by  zwyczajne lub nadzwyczaj-
ne.  

 3. Do zada  Walnego Zebrania Cz onków Ko a lub Oddzia u Powiatowego, 
Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego nale y:  

  1) rozpatrywanie i ocena sprawozda  z dzia alno ci Zarz du Ko a lub 
Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkie-
go,  

  2) uchwalanie programu/regulaminu dzia ania Ko a lub Oddzia u Powia-
towego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego,  
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  3) wybór cz onków Zarz du Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, 
Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego, w tym Prezesa w liczbie okre lo-
nej przez walne zebranie cz onków Ko a lub Oddzia u, 

  4) wybór i odwo anie delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddzia u 
szczebla nadrz dnego w liczbie ustalonej Regulaminem przeprowadza-
nia Walnych Zebra , z tym, e nie mniej ni  jeden delegat na jedno Ko-
o,  

  5) uchwa y Walnego Zebrania Cz onków Ko a lub Oddzia u Powiatowego, 
Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego podejmowane s  zwy-
k  wi kszo ci  g osów przy obecno ci co najmniej ½ ogólnej liczby 
cz onków. W przypadku nieparzystej liczby cz onków, kworum stanowi 
po owa liczby zaokr glona w gór  do pe nej liczby. W razie braku wy-
maganej wi kszo ci cz onków wymienionych w ust pie powy ej, ze-
branie odbywa si  w drugim terminie bez wzgl du na liczb  obecnych, 
a podejmowane zwyk  wi kszo ci  g osów uchwa y s  wa ne. 

  6) Cz onkowie nieobecni na Walnym Zebraniu Cz onków mog  upowa -
ni  innego cz onka do g osowania w jego imieniu. Pe nomocnictwo, pod 
rygorem niewa no ci, musi by  udzielone w formie pisemnej lub mai-
lowej.  

  7)  Rozwi zywanie Kó  na mocy uchwa y Walnego Zebrania Cz onków 
Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego 
i Grodzkiego. 

 
§ 60. 1. Walne Zebranie Cz onków Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, 

Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego zwo ywane jest przez Zarz d Ko a lub 
Oddzia u nie rzadziej ni  co 4 lata. 

  2. Zawiadomienie o terminie zebrania, miejscu i projekcie porz dku obrad 
winno by  wystosowane co najmniej na 14 dni przed dat  Walnego Zebra-
nia Cz onków Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-
Powiatowego i Grodzkiego. 

 
§ 61.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz onków Ko a lub Oddzia u Powiatowego, 

Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego mo e odby  si  w ka dym 
czasie i zwo ywane jest przez Zarz d Ko a lub Oddzia u Powiatowego, 
Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego z w asnej inicjatywy, na 
wniosek w adz wy szego szczebla lub na wniosek 1/3 liczby cz onków Ko a 
lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkie-
go.  
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B/ Zarz d Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-
Powiatowego i Grodzkiego  
 
§ 62. 1. Zarz d Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego 

i Grodzkiego, wybrany jest przez Walne Zebranie Cz onków Ko a lub Od-
dzia u Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego 
w liczbie minimum 3 cz onków, w tym Prezes, w wyborach jawnych lub 
tajnych wed ug decyzji Walnego Zebrania Cz onków. W pierwszej kolejno-
ci wybieranych jest minimum 3 cz onków Zarz du z najwi ksz  ilo ci  

g osów, którzy wybieraj  spo ród siebie Prezesa Zarz du Ko a lub Oddzia-
u. Wybór Prezesa Zarz du Ko a lub Oddzia u oraz ewentualnie wicepreze-

sów Zarz du Ko a lub Oddzia u, a tak e osób pe ni cych funkcje sekretarza 
i skarbnika nast puje zwyk  wi kszo ci  g osów. W trakcie trwania kaden-
cji Zarz du mo liwa jest zmiana funkcji pe nionych przez jego cz onków, 
dokonywana uchwa  Zarz du podj t  zwyk  wi kszo ci  g osów przy 
obecno ci co najmniej 1/2 cz onków Zarz du. W przypadku nieparzystej 
liczby cz onków organu, kworum stanowi po owa liczby zaokr glona w gó-
r  do pe nej liczby. W razie braku wymaganej liczby cz onków wymienio-
nych w zdaniu poprzedzaj cym, posiedzenie odbywa si  w drugim terminie 
bez wzgl du na liczb  obecnych, a podejmowane zwyk  wi kszo ci  g o-
sów uchwa y s  wa ne. 

 2. Organizacyjnie Zarz d Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, Miej-
sko-Powiatowego i Grodzkiego podlega bezpo rednio pod Zarz d Oddzia-
ów Rejonowych, Wojewódzkich i Bran owych.  

 3. Do reprezentowania Zarz du Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, 
Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego, sk adania o wiadcze  woli, podpisy-
wania umów i zaci gania zobowi za  maj tkowych i finansowych jest 
upowa niony Prezes Zarz du wraz z cz onkiem Zarz du Ko a lub Oddzia u 
Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego cznie. 

 4. Uchwa y Zarz du Ko a lub Oddzia u zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g osów 
przy obecno ci co najmniej 1/2 cz onków Zarz du Ko a lub Oddzia u. 
W przypadku nieparzystej liczby cz onków organu kworum stanowi po owa 
liczby zaokr glona w gór  do pe nej liczby. W razie braku wymaganej licz-
by cz onków wymienionych powy ej, posiedzenie odbywa si  w drugim 
terminie bez wzgl du na liczb  obecnych, a podejmowane zwyk  wi kszo-
ci  g osów uchwa y s  wa ne. 

 5. W przypadku ust pienia cz onków Zarz du Ko a lub Oddzia u, Zarz d mo e 
uzupe ni  sk ad drog  kooptacji spo ród innych cz onków Stowarzyszenia. 
Uzupe nienie sk adu Zarz du Ko a lub Oddzia u drog  kooptacji nie mo e 
przekroczy  50% pocz tkowego sk adu Zarz du Ko a.  

 6. Zarz dy Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-
Powiatowego i Grodzkiego mog  utworzy  biuro Zarz du Ko a lub Oddzia-
u Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego okre la-

j c jego regulamin.  
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§ 63. 1. Do zakresu dzia ania Zarz du Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, 
Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego nale y:  

  1) kierowanie dzia alno ci  Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, 
Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego,  

  2) realizowanie uchwa  Walnego Zebrania Cz onków Ko a lub Oddzia u 
Powiatowego, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego oraz 
uchwa , regulaminów i wytycznych wy szych w adz Stowarzyszenia,  

  3) opracowanie projektu planu dzia ania, preliminarzy bud etowych, wnio-
sków i sprawozda  oraz zatwierdzanie sprawozda  finansowych Kó  
Oddzia ów Powiatowych, Miejskich, Miejsko-Powiatowych i Grodz-
kich, 

  4) gospodarowanie rodkami finansowymi Ko a lub Oddzia u Powiatowe-
go, Miejskiego, Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego i zarz dzanie jego 
maj tkiem,  

  5)  podejmowanie uchwa  dotycz cych pobierania dodatkowych op at w za-
kresie niezb dnym do celów dzia alno ci, 

  6) przyjmowanie cz onków Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, 
Miejsko-Powiatowego i Grodzkiego,  

  7)  stosowanie si  do zapisów Statutu, 
  8) skre lanie z listy cz onków Stowarzyszenia,  
  9) organizowanie i udzielanie pomocy rzeczowej, prawnej i innej cz on-

kom w zale no ci od potrzeb i posiadanych mo liwo ci.  
 
 2. Posiedzenia Zarz du Ko a lub Oddzia u Powiatowego, Miejskiego, Miej-

sko-Powiatowego i Grodzkiego odbywaj  si  zale nie od potrzeb, nie rza-
dziej jednak ni  raz w kwartale.  

  
Rozdzia  VII 

Maj tek Stowarzyszenia 
 
§ 64. 1. Maj tek Stowarzyszenia stanowi  ruchomo ci, nieruchomo ci i fundusze.  
 2. Na fundusz Stowarzyszenia sk adaj  si :  
  1) wp ywy z wpisowego i sk adek cz onkowskich,  
  2) wp ywy z dzia alno ci statutowej,  
  3) darowizny i zapisy,  
  4) dotacje, subwencje, rodki publiczne, granty, 
  5) wp ywy z prowadzonej dzia alno ci gospodarczej,  
  6) rodki uzyskane ze zbiórek publicznych, w tym pochodz cych ze zbió-

rek za po rednictwem portali internetowych,  
  7) wp ywy z 1% podatku od osób fizycznych, 
  8) wp ywy ze sponsoringu, 
  9) wp ywy z nawi zek i wiadcze  pieni nych zas dzanych przez s dy od 

sprawców przest pstw. 
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§ 65. 1. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o Statut, przepisy po-
wszechnie obowi zuj ce oraz decyzje Zarz du G ównego.  

 2. W adze Kó  i Oddzia ów Stowarzyszenia s  obowi zane zarz dza  maj t-
kiem Stowarzyszenia z nale yt  staranno ci , zgodnie z zasadami ustalo-
nymi przez Zarz d G ówny.  

 3. Maj tek Oddzia ów/Kó  rozwi zanych pozostaje w asno ci  Stowarzysze-
nia, a o jego wykorzystaniu decyduje Walne Zebranie Cz onków w formie 
uchwa y o przeznaczeniu maj tku na okre lony cel.  

 
§ 66. 1. O wiadczenie woli w sprawach maj tkowych, udzielania pe nomocnictw 

i innych Stowarzyszenia sk adaj  na ka dym szczeblu W adz Stowarzysze-
nia i jednostek terenowych cz onkowie zarz du zgodnie z reprezentacj :  

  1) na szczeblu Zarz du G ównego – Prezes Zarz du samodzielnie do kwo-
ty uchwalonej przez Zarz d G ówny albo cznie Prezes Zarz du wraz 
z cz onkiem Zarz du. Cz onkowie Zarz du mog  zgodnie z reprezenta-
cj  upowa ni  do dzia ania osoby z listy upowa nionych uchwa  Za-
rz du G ównego np. pracowników Biura Zarz du G ównego,  

  2) na szczeblu oddzia u i szczeblu ko a – cznie dwóch cz onków Zarz -
du, w tym Prezes Zarz du. 

 
 

Rozdzia  VIII 
Dzia alno  gospodarcza 

 
§ 67.1. Przedmiotem dzia alno ci gospodarczej Stowarzyszenia mo e by :  
  1) dzia alno  agencji reklamowych,  
  2)  sprzeda  detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspe-

cjalizowanych sklepach,  
  3)  sprzeda  detaliczna wyrobów medycznych, w czaj c ortopedyczne, 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  
  4) pozosta a sprzeda  detaliczna prowadzona poza sieci  sklepow , straga-

nami i targowiskami,  
  5) wydawanie ksi ek, z wyj tkiem ksi ek dotycz cych cukrzycy i diabe-

tyków,  
  6) wydawanie czasopism i pozosta ych periodyków, z wyj tkiem czaso-

pism dotycz cych cukrzycy i diabetyków,  
  7) pozosta a dzia alno  wydawnicza, z wyj tkiem publikacji dotycz cych 

cukrzycy i diabetyków,  
  8) pozosta e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

z wyj tkiem kursów, warsztatów i szkole  dotycz cych cukrzycy i dia-
betyków,  

  9) pozosta a dzia alno  w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie-
sklasyfikowana,  

  10) sprzeda  detaliczna prowadzona przez domy sprzeda y wysy kowej lub 
Internet.  
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 2. Dzia alno  gospodarcza mo e by  prowadzona w ka dej prawem dozwolo-
nej formie. 

 
§ 68. 1. Posiadaj ce osobowo  prawn  terenowe jednostki organizacyjne Stowarzy-

szenia prowadz  dzia alno  gospodarcz  we w asnym imieniu i na w asne 
ryzyko.  

 2. Ca y dochód z dzia alno ci gospodarczej winien by  przeznaczony na dal-
szy rozwój lub na cele statutowe Stowarzyszenia. 

 3. O przeznaczeniu uzyskanego dochodu decyduje wy cznie jednostka orga-
nizacyjna Stowarzyszenia, która dochód uzyska a.  

 
§ 69. 1. Dzia alno  gospodarcza Stowarzyszenia podlega przepisom ogólnie obo-

wi zuj cym.  
 
§ 70. 1. Dzia alno  Stowarzyszenia mieszcz ca si  w granicach okre lonych dla 

stowarzyszenia po ytku publicznego nie jest dzia alno ci  gospodarcz . 
W Stowarzyszeniu zabrania si :  

  1) udzielania po yczek lub zabezpieczania zobowi za  maj tkiem organi-
zacji w stosunku do jej cz onków, cz onków organów lub pracowników 
oraz osób, z którymi cz onkowie, cz onkowie organów oraz pracownicy 
organizacji pozostaj  w zwi zku ma e skim, we wspólnym po yciu al-
bo w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, po-
krewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia al-
bo s  zwi zani z tytu u przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych da-
lej „osobami bliskimi”; 

  2) przekazywania maj tku Stowarzyszenia na rzecz jego cz onków, cz on-
ków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach in-
nych ni  w stosunku do osób trzecich w szczególno ci, je eli przekaza-
nie to nast puje bezp atnie lub na preferencyjnych warunkach;  

  3) wykorzystywania maj tku na rzecz cz onków, cz onków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni  w stosunku 
do osób trzecich, chyba, e to wykorzystanie bezpo rednio wynika ze 
statutowego celu organizacji albo podmiotu;  

  4)  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us ug od podmiotów, 
w których uczestnicz  cz onkowie organizacji, cz onkowie jej organów 
lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni  w stosun-
ku do osób trzecich lub po cenach wy szych ni  rynkowe.  

 
Rozdzia  IX 

Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia 
 

§ 71. 1. Krajowe Walne Zebranie Delegatów ustala sposób powo ania Komisji Sta-
tutowej w celu dokonania nowelizacji Statutu. Sk ad Komisji Statutowej to 
minimum 5 osób, przy czym funkcjonuje ona do czasu zako czenia Krajo-
wego Walnego Zebrania Delegatów. 
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§ 72. 1. Zmiana Statutu i rozwi zanie Stowarzyszenia wymagaj  uchwa y Krajowe-

go Walnego Zebrania Delegatów podj tej wi kszo ci  2/3 g osów przy 
obecno ci co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do g osowania. 
W przypadku nieparzystej liczby delegatów kworum stanowi po owa liczby 
zaokr glona w gór  do pe nej liczby. 

 2. W razie podj cia przez Krajowe Walne Zebranie Delegatów uchwa y o roz-
wi zaniu Stowarzyszenia decyduje ono równie  o przeznaczeniu maj tku 
Stowarzyszenia i powo uje Komisj  Likwidacyjn . 

 3. Komisja Likwidacyjna sk ada si  z minimum 7 cz onków na szczeblu Za-
rz du G ównego, minimum 5 cz onków na szczeblu Oddzia ów Wojewódz-
kich, Rejonowych i Bran owych oraz minimum 3 cz onków na szczeblu po-
zosta ych jednostek organizacyjnych. 

 


