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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2011-02-03/07 

 
STATUT 

ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ - 
KOALICJI NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ 

 
“KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ” jest to grupa 
praktyków z całej Polski. Naszą misją jest realizowanie prawa dziecka do 
wychowania w rodzinie. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie 
biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, 
będą miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i 
perspektywy godnego i szczęśliwego Ŝycia.  
  
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1  

1. Związek stowarzyszeń pod nazwą “KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI 
ZASTĘPCZEJ” (zwany dalej “KOALICJĄ”) jest samorządnym, dobrowolnym i 
trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, powołanym, aby 
koordynować i konsolidować działania związane z ideą rodzinnych form 
opieki zastępczej nad dzieckiem. 

2. Nazwa “KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ” odróŜnia 
związek stowarzyszeń działający na podstawie niniejszego Statutu od innych 
stowarzyszeń, organizacji i instytucji. Organy KOALICJI zobowiązane są do 
ochrony prawnej nazwy “KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI 
ZASTĘPCZEJ” wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi.  

3. KOALICJA moŜe posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku obcym. 
4. Pełna nazwa KOALICJI w języku angielskim brzmi Polish Foster Care 

Coalition, w skrócie PFCC. 
 

§ 2  
1. KOALICJA działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz 
niniejszego Statutu. 

2. KOALICJA posiada osobowość prawną, jako Związek Stowarzyszeń. 
3. KOALICJA prowadzi działalność w zakresie określonym w Statucie na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie uzasadnionym potrzebą 
realizacji swoich celów, KOALICJA moŜe prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. KOALICJA moŜe być Członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, 
działających na rzecz rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej nad 
dzieckiem. 

5. Czas trwania KOALICJI jest nieograniczony. 
 

§ 3  
1. Siedzibą KOALICJI jest Warszawa. 
2. KOALICJA moŜe ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe i 

przyznawać je wybitnie zasłuŜonym dla realizacji celów stowarzyszenia 
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osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 
nieposiadającym osobowości prawnej. 

3. KOALICJA moŜe występować do organów uprawnionych z inicjatywą nadania 
orderu lub odznaczenia państwowego. 

4. KOALICJA moŜe zgodnie z wzorem określonym w uchwale zarządu KOALICJI 
oraz właściwymi przepisami uŜywać pieczęci, loga i legitymacji. 

 
Rozdział II 

Cele i zakres działalności 
 

§ 4  
1. Celami KOALICJI są: 

a) Działania na rzecz zmniejszenia liczby dzieci umieszczanych w 
całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

b) DąŜenie do umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej 
w sytuacji, kiedy konieczne jest zapewnienie dziecku prawidłowej opieki 
poza rodziną biologiczną. 

c) Podnoszenie standardów rodzinnej opieki zastępczej w odniesieniu do 
wszystkich jej uczestników. 

d) Przełamywanie stereotypów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej, 
e) Podnoszenie kompetencji i rozwój Członków KOALICJI, wypracowanie 

„wspólnego głosu”. 
f) Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i 

rodziną. 
g) Działania na rzecz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. 
h) Wspieranie uczestników rodzinnej pieczy zastępczej, aby mogli liczyć na 

fachową pomoc i doradztwo specjalistów. 
2. KOALICJA realizuje swoje cele przez: 

a) Organizację i uczestnictwo w debacie publicznej na temat opieki nad 
dzieckiem i rodziną. 

b) Likwidowanie barier w rozwoju rodzinnej opieki zastępczej w Polsce,  
c) Prowadzenie kampanii informacyjnych, promujących rodzinne formy 

opieki wśród opinii publicznej. 
d) Współdziałanie z instytucjami administracji publicznej, samorządami i 

Parlamentem w celu wspierania osób i instytucji zajmujących się 
rodzinnymi formami opieki zastępczej nad dziećmi. 

e) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami samorządu 
terytorialnego oraz jednostkami pomocy społecznej wszystkich szczebli, 
w zakresie popierania rozwoju rodzinnych form opieki, tworzenia nowych 
rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zawodowych, 
rodzinnych domów dziecka i innych form pozainstytucjonalnej opieki nad 
dzieckiem. 

f) Współpracę z Sędziami orzekającymi w Wydziałach Rodzinnych Sądów 
Rejonowych, Sędziami Wizytatorami Sądów Okręgowych, Zespołami 
Kuratorskiej SłuŜby Sądowej wykonującymi orzeczenia w sprawach 
rodzinnych oraz jednostkami pomocy społecznej szczebla gminnego i 
powiatowego w zakresie kierowania dzieci pozbawionych opieki do 
rodzinnej opieki zastępczej. 

g) Rozwój i wsparcie uczestników rodzinnej pieczy zastępczej. 
h) Rekomendowanie implementacji dobrych rozwiązań przyjętych w innych 

krajach. 
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3. Działalność KOALICJI opiera się na pracy wolontarystycznej jej Członków. 
4. Dla realizacji swoich celów KOALICJA moŜe zatrudniać pracowników. 
5. Pracowników zatrudnia Zarząd. 
 

Rozdział III 
Członkostwo 

 
§ 5  

1. KOALICJA zrzesza Członków: 
a) Zwykłych inaczej zwanych Zwyczajnymi,  
b) Wspierających,  
c) Honorowych, 

Zwanych łącznie “Członkami”. 
2. Członkami KOALICJI mogą być krajowe i zagraniczne osoby prawne 

działające nie dla zysku, w tym jednostki samorządu terytorialnego, które 
akceptują cele KOALICJI. 

3. Członkami-załoŜycielami KOALICJI są:  
a) Fundacja Przyjaciółka, 
b) Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS w Polsce, 
c) Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych,  
d) Fundacja Oriflame Dzieciom,  
e) Stowarzyszenie „U Siemachy”,  
f) Towarzystwo Nasz Dom,  
g) Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”,  
h) Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo",  
i) Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Mazowiecki,  
j) Fundacja Rodzin Adopcyjnych, 
k) Bialskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno serce”,  
l) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom - Misja Nadziei. 

 
4. Członkowie-załoŜyciele z chwilą wpisania KOALICJI do rejestru stowarzyszeń 

Krajowego Rejestru Sądowego zyskują status Członków zwykłych. 
 

§ 6  
1. Członkami zwykłymi KOALICJI mogą być krajowe osoby prawne działające 

nie dla zysku, w tym jednostki samorządu terytorialnego, które: 
a) Podpiszą deklarację Członkowską; 
b) ZobowiąŜą się do przestrzegania Statutu; 
c) Prowadzą działalność związaną z realizacją celów KOALICJI; 
d) Przedstawią uchwałę właściwego organu, zawierającą deklarację 

przystąpienia do KOALICJI; 
e) WskaŜą osobę reprezentującą ją w KOALICJI; 
f) Otrzymają rekomendację przynajmniej dwóch Członków zwykłych 

KOALICJI; 
g) Nie uczestniczą w kampaniach politycznych słuŜących wyborom do 

urzędów publicznych ani nie wspierają działalności Ŝadnej partii 
politycznej. 

2. Członkami wspierającymi KOALICJI mogą stać się krajowe i zagraniczne 
organizacje i instytucje, które prowadzą działalność na rzecz rodzinnych 
form opieki zastępczej nad dzieckiem w dowolnej formule, zgodną z 
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niniejszym Statutem i są zainteresowane śledzeniem pracy KOALICJI oraz 
wspieraniem jej działalności. 

 
§ 7  

1. Kandydata na Członka zwykłego lub wspierającego przedstawia Zarządowi 
KOALICJI przynajmniej dwóch Członków zwykłych. 

2. Zarząd KOALICJI poddaje kandydaturę pod głosowanie na najbliŜszym 
Walnym Zebraniu Członków lub zwołuje Walne Zebranie Członków z 
porządkiem obrad obejmującym głosowanie nad przyjęciem nowego Członka. 

3. Przyjęcie nowego Członka zwykłego lub wspierającego następuje z dniem 
podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków o wyraŜeniu zgody na 
przyjęcie go w poczet Członków KOALICJI i po złoŜeniu przez kandydata 
deklaracji Członkowskiej. 

4. JeŜeli nowy Członek zwykły, jest przyjmowany do KOALICJI później niŜ w 
pierwszym kwartale roku kalendarzowego, Walne Zebranie Członków określa 
w Uchwale takŜe wysokość składki, jaką zobowiązany będzie uiszczać w 
pierwszym roku Członkowstwa. 

 
Rozdział IV 

Prawa i obowiązki Członków. 
 

§ 8  
Wszyscy Członkowie KOALICJI obowiązani są czynnie wspierać realizację celów 
KOALICJI oraz przestrzegać postanowień Statutu i obowiązujących 
regulaminów. 

 
§ 9  

1. Członkowie zwyczajni KOALICJI mają prawo: 
a) Wybierać i być wybieranym do organów KOALICJI; 
b) Uczestniczyć w pracach wybranych przez siebie zespołów roboczych; 
c) Uczestniczyć w organizowanych przez KOALICJĘ przedsięwzięciach o 

charakterze informacyjnym i szkoleniowym; 
d) Wysuwać postulaty i wnioski wobec organów KOALICJI; 
e) Korzystać z rekomendacji i opieki KOALICJI w swoich działaniach na 

rzecz dobra publicznego; 
f) Korzystać z publikacji, opracowań i informacji sporządzanych lub 

gromadzonych przez KOALICJĘ; 
g) Uczestniczyć w konferencjach tematycznych organizowanych przez 

KOALICJĘ. 

§ 10  
1. Członkowie zwyczajni KOALICJI obowiązani są do uczestniczenia w Walnych 

Zebraniach Członków oraz uiszczania składki Członkowskiej, z zastrzeŜeniem  
 § 26 pkt. 3  i § 26 pkt. 4. 
2. Członkowie zwyczajni uczestniczą w Walnych Zebraniach Członków z 

prawem głosu oraz mogą składać na ręce Zarządu wnioski we wszystkich 
sprawach dotyczących KOALICJI lub związanych z jej działalnością. 
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§ 11  
1. Członkowie wspierający KOALICJI mają prawo: 

a) Osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział w 
pracach KOALICJI z głosem doradczym;  

b) Zgłaszać do organów KOALICJI wnioski i postulaty dotyczące 
podejmowanych przez stowarzyszenie zadań i uchwał; 

c) Uczestniczyć w pracach wybranych przez siebie zespołów roboczych; 
d) Uczestniczyć w organizowanych przez KOALICJĘ przedsięwzięciach o 

charakterze informacyjnym i szkoleniowym;  
e) Korzystać z rekomendacji i opieki KOALICJI w swoich działaniach na 

rzecz dobra publicznego; 
f) Korzystać z publikacji, opracowań i informacji sporządzanych lub 

gromadzonych przez KOALICJĘ; 
g) Uczestniczyć w konferencjach tematycznych organizowanych przez 

KOALICJĘ. 
 

§ 12  
1. Członkowie wspierający KOALICJI obowiązani są do uiszczania w terminie 

określonych w § 26 pkt. 1, ¼ wartości rocznej składki Członkowskiej.  
 

§ 13  
1. Członkiem honorowym KOALICJI moŜe być kaŜda osoba fizyczna i osoba 

prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania czy obszar działalności, 
szczególnie zasłuŜona dla celów KOALICJI. Godność Członka honorowego 
nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu. 

2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach organizowanych przez 
KOALICJĘ oraz brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu 
Członków. 

3. Do ustania Członkostwa, w przypadku Członka honorowego, zastosowanie 
mają odpowiednio postanowienia § 16 pkt. 1.  

 
§ 14  

1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w Walnych 
Zebraniach Członków bez prawa głosu. Mogą takŜe brać udział z głosem 
doradczym w pracach statutowych organów KOALICJI. 

 
§ 15  

1. Wszyscy Członkowie zrzeszeni w KOALICJI w ramach swojej działalności 
statutowej mogą posługiwać się nazwą “KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ 
OPIEKI ZASTĘPCZEJ” oraz mają prawo uŜywać znaku graficznego KOALICJI.  

 
§ 16  

1. Członkostwo w KOALICJI wygasa wskutek: 
a) Rezygnacji złoŜonej na piśmie zarządowi KOALICJI; 
b) Skreślenia z listy Członków uchwałą Walnego Zebrania Członków; 
c) Likwidacji podmiotu będącego Członkiem KOALICJI; 
d) Rozwiązania KOALICJI. 

2. Uchwałę o skreśleniu z listy Członków Walne Zebranie Członków podejmuje 
na wniosek Zarządu KOALICJI lub przynajmniej 3 Członków zwykłych, w 
przypadku: 
a) Naruszenia postanowień Statutu;  
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b) Działania na szkodę KOALICJI, w tym zagraŜania interesom lub dobremu 
imieniu KOALICJI; 

c) Niezapłacenia przez Członka zwyczajnego składki Członkowskiej za 
przynajmniej 1 okres płatności z zastrzeŜeniem § 26 pkt. 3 lub 
niezapłacenia przez Członka wspierającego składki Członkowskiej o 
wartości określonej w § 12 za przynajmniej 1 okres płatności; 

d) W przypadku Członków zwykłych: nieuczestniczenia z nieuzasadnionego 
powodu, w co najmniej dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków.  

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  
4. Ustanie Członkostwa zobowiązuje do zwrotu przedmiotów naleŜących do 

KOALICJI – przekazanych Członkowi KOALICJI do uŜytkowania. 
5. Uchwała Walnego Zebrania Członków o wykluczeniu zostaje doręczona 

Członkowi w formie pisemnej i jest skuteczna z chwilą doręczenia 
 
 

Rozdział V 
Ograny KOALICJI 

 
§ 17  

1. Organami KOALICJI są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja rewizyjna, 
d) Sąd polubowny. 

 
2. Władze Stowarzyszenia określone w pkt. 1 litery b-c wybierane są przez Walne 

Zebranie Członków.                                                                                                           
3. Przewodniczący Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie Członków przed 

głosowaniem na pozostałych Członków Zarządu. 
 

§ 18  
1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszym organem KOALICJI.  
2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z prawem głosu Członkowie 

zwyczajni oraz bez prawa głosu Członkowie wspierający, honorowi i 
eksperci, o których mowa § 21 pkt. 6 litera f. 

3. Walne Zebranie Członków (dalej nazywane takŜe “Zebraniem”) moŜe być 
zwyczajne lub nadzwyczajne. 

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się minimum raz na rok.  
5. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez 

Zarząd, który zawiadamia Członków o terminie, miejscu i porządku obrad 
listami poleconymi, na adresy siedziby Członków, wskazane pisemnie w 
deklaracji Członkowskiej lub w piśmie, skierowanym do Zarządu KOALICJI, 
informującym o zmianie adresu, lub w kaŜdy inny skuteczny sposób, co 
najmniej na 14 dni przed terminem zebrania z zastrzeŜeniem § 18 pkt. 11. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:  
a) Z własnej inicjatywy; 
b) Na Ŝądanie Komisji rewizyjnej; 
c) Na Ŝądanie 1/3 Członków KOALICJI.  

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie nie 
dłuŜszym niŜ 21 dni od dnia podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia Ŝądania do 
Zarządu.  



 

 7 

8. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd.  
9. Dla skuteczności obradowania i dla waŜności podejmowanych uchwał w 

pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć, co 
najmniej połowa Członków uprawnionych do głosowania. 

10.  JeŜeli w pierwszym terminie Zebranie nie dojdzie do skutku z powodu braku 
quorum, Zarząd KOALICJI zwołuje Zebranie w drugim terminie.  

11.  JeŜeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie 
stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu. 
Uchwały Zebrania zwołanego w tym trybie są waŜne bez względu na liczbę 
uczestniczących w nim Członków. 

12.  W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą Członkowie zwyczajni KOALICJI 
oraz z głosem doradczym - Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni 
goście.  

13.  Uchwały Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów. Uchwały o 
przyjęciu nowego Członka, skreśleniu z listy dotychczasowego Członka, 
zmianie Statutu, rozłoŜeniu na raty płatności składki lub zwolnieniu Członka 
zwyczajnego z obowiązku opłacania składki oraz o rozwiązaniu KOALICJI 
zapadają większością 2/3 głosów. 

14.  Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów 
KOALICJI oraz w przypadku zgłoszenia takiego Ŝądania, przez co najmniej 3 
spośród Członków zwykłych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.  

15.  Członkowie głosują na Zebraniu przez swoich pełnomocników lub osoby 
upowaŜnione do działania w imieniu Członków zgodnie z zasadami 
reprezentacji. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem niewaŜności 
udzielone na piśmie i załączone do Protokołu Zebrania.  

16.  W przypadku, gdy na Zebraniu reprezentuje Członka inna osoba niŜ 
upowaŜniona do działania zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocnik 
wymieniony w deklaracji Członkowskiej, wymagane jest dla tej osoby 
odrębne pełnomocnictwo.  

17.  Członkom zwykłym przysługuje jeden głos podczas głosowań Walnego 
Zebrania Członków. 

18.  Walne Zebranie Członków wybiera spośród osób uczestniczących w Zebraniu 
Przewodniczącego Zebrania. 

19.  Uchwały są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez 
Przewodniczącego. W Protokole Przewodniczący Zebrania zarządza 
sporządzenie listy obecności na Zebraniu, stwierdza waŜność Zebrania oraz 
zdolność Zebrania do podejmowania uchwał. Protokół zawiera równieŜ treść 
podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych, liczbę głosów za, przeciw oraz 
wstrzymujących się. Uchwały Zebrania są podpisywane przez 
Przewodniczącego Zebrania. Odpowiednie dokumenty oraz lista podpisana 
przez wszystkich Członków, uczestników Zebrania, dołączane są do 
Protokołu. 

20.  Pierwsze Walne Zebranie Członków - załoŜycieli przekształca się w Pierwsze 
Walne Zebranie Członków KOALICJI i ma na celu wybór władz.  

21.  KaŜdy z Członków zwyczajnych i wspierających, który zostanie przyjęty w 
poczet Członków KOALICJI w pierwszym roku jej działania jest zobowiązany 
do uiszczenia składki Członkowskiej w ciągu 30 dni od daty przyjęcia, jednak 
nie później niŜ do 31 grudnia. 

 
§ 19  
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1. Poza sprawami wymienionymi w § 26 pkt. 2, do kompetencji Zebrania naleŜą 
wszystkie sprawy, w których Statut nie określa właściwości innych organów 
KOALICJI, w tym w szczególności: 
a) Zmiana Statutu KOALICJI; 
b) Uchwalanie programu działania KOALICJI na następny rok kalendarzowy; 
c) Uchwalanie budŜetu KOALICJI na następny rok kalendarzowy; 
d) Zatwierdzanie sprawozdania finansowego KOALICJI za rok ubiegły; 
e) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu KOALICJI oraz wyznaczeniu 

likwidatorów; 
f) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
g) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu; 
h) Udzielanie absolutorium Członkom Zarządu na wniosek Komisji 

Rewizyjnej; 
i) Rozpatrywanie wniosków w innych sprawach, zgłoszonych przez Zarząd; 

Komisję Rewizyjną lub co najmniej 2 Członków; 
j) Rozwiązanie KOALICJI; 
k) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia majątku KOALICJI w razie jej 

likwidacji. 
 

§ 20  
1. W organach statutowych KOALICJI nie moŜe zasiadać osoba skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
 

§ 21  
1. Zarząd jest organem wykonawczym i reprezentującym KOALICJĘ. 
2. W skład Zarządu wchodzi pięć osób wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków: 
a) Przewodniczący,  
b) Czterech Członków Zarządu.                                                                                                                                                        

3. Członkowie Zarządu, w tym Przewodniczący, są wybierani i odwoływani 
przez Walne Zebranie Członków. 

4. Prawo przedstawienia kandydata do Zarządu przysługuje kaŜdemu Członkowi 
zwykłemu oraz Członkowi wspierającemu i honorowemu spośród osób 
upowaŜnionych do działania w imieniu Członków zwykłych. 

5. Zarząd działa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, pod 
nadzorem Komisji Rewizyjnej, w zakresie określonym w Statucie. Zarząd 
odpowiada za planowanie i prowadzenie działalności KOALICJI zgodnie z 
załoŜeniami programu działania przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Członków.  

6. Do kompetencji Zarządu naleŜy: 
a) Opracowywanie programu działalności na następny rok kalendarzowy, 
b) Przygotowywanie budŜetu na następny rok kalendarzowy, 
c) Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności 

oraz sprawozdania finansowego za rok poprzedni, 
d) Koordynowanie prac Członków KOALICJI i zespołów roboczych w związku 

z działalnością w KOALICJI, 
e) Zaciąganie zobowiązań oraz dokonywanie rozporządzeń o wartości 

nieprzekraczającej wysokości rocznego budŜetu KOALICJI, 
f) Powoływanie ekspertów, którzy będą słuŜyć Zarządowi głosem 

doradczym. 
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g) Do składania oświadczeń w imieniu KOALICJI upowaŜnieni są dwaj 
Członkowie Zarządu działający łącznie,  

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na trzy miesiące, przy 
obecności, co najmniej trzech Członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu są 
protokołowane, a podjęte uchwały podpisywane przez wszystkich obecnych 
na posiedzeniu Członków Zarządu, z zaznaczeniem czy głosowali za czy 
przeciw uchwale. 

8. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych większością 
głosów. W przypadku równości głosów Przewodniczący ma głos decydujący. 
Zarząd moŜe podejmować uchwały w trybie pisemnym, jeŜeli wszyscy 
Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

9. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, z tym, Ŝe Członkowie Zarządu sprawują swoje 
obowiązki do dnia podjęcia uchwały o powołaniu nowego Zarządu KOALICJI. 
Członek Zarządu moŜe być powołany najdłuŜej na 3 kolejne kadencje. W 
przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Zarządu, Członkowie 
Zarządu wybierają nowego Członka, którego kadencja kończy się wraz z 
momentem wybrania przez Walne Zebranie Członków nowego Zarządu 
KOALICJI. W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ 2 osoby ze składu 
Zarządu.  

10.  Członek Zarządu KOALICJI nie moŜe zasiadać we władzach partii politycznej 
ani teŜ piastować lub ubiegać się o pełnienie funkcji publicznych. JeŜeli 
ubiega się o pełnienie funkcji publicznych musi zawiesić pełnienie funkcji 
Członka Zarządu KOALICJI lub złoŜyć rezygnację z tej funkcji. 

11.  Zawiesić pełnienie funkcji Członka Zarządu moŜna maksymalnie na okres do 
6 miesięcy.  

12.  W przypadku, jeŜeli Zarząd nie jest zdolny do reprezentowania KOALICJI 
musi zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu wyboru nowych 
władz. 

13.  W umowach oraz sporach między KOALICJĄ, a Członkami Zarządu 
KOALICJA reprezentowana jest przez Komisję Rewizyjną lub pełnomocnika 
powołanego uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

14.  W przypadku sprzeczności interesów KOALICJI z interesami Członka 
Zarządu, jego współmałŜonka, krewnych w linii prostej i powinowatych, do 
pierwszego lub drugiego stopnia oraz osób, z którymi członek Zarządu jest 
powiązany osobiście, członek Zarządu wstrzymuje się od udziału w 
rozstrzyganiu takich spraw i fakt ten jest zaznaczany w protokole 
posiedzenia Zarządu KOALICJI. 

 
§ 22  

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej KOALICJI i składa się 
z od trzech do pięciu osób. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani przez Walne 
Zebranie Członków. 

3. Prawo przedstawienia kandydata do Komisji Rewizyjnej przysługuje kaŜdemu 
Członkowi zwykłemu, wspierającemu i honorowemu spośród osób 
upowaŜnionych do działania w imieniu Członków zwykłych.  

4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego 
spośród Członków Komisji i ustala regulamin prac Komisji. 

5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji, co 
najmniej raz w roku w wybranym przez siebie terminie, lecz przed 
Zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków. Ponadto Przewodniczący Komisji 
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zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej na Ŝądanie, co najmniej jednego 
Członka Komisji lub co najmniej trzech Członków KOALICJI. 

6. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w obecności, co najmniej połowy 
składu osobowego, w formie uchwał podejmowanych większością głosów. W 
przypadku równości głosów Przewodniczący ma głos decydujący. 

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 
a) Prowadzenie kontroli działalności Zarządu, badanie celowości i legalności 

wydatków oraz ich zgodności z uchwalonym budŜetem, 
b) Opiniowanie sprawozdania finansowego sporządzanego przez Zarząd w 

terminie 7 dni od złoŜenia do zaopiniowania, 
c) Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu, 
d) Wnioskowanie o skreślenie z listy Członków. 

8. Członkowie Zarządu nie mogą równocześnie sprawować funkcji Członków 
Komisji Rewizyjnej.  

9. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, z tym, Ŝe Członkowie Komisji 
Rewizyjnej sprawują swoje obowiązki do dnia powołania nowej Komisji 
Rewizyjnej. Członek Komisji Rewizyjnej moŜe być wybrany na maksymalnie 
3 kolejne kadencje. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka 
Komisji, Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają nowego Członka, którego 
kadencja kończy się wraz z momentem wybrania przez Walne Zebranie 
Członków nowej Komisji Rewizyjnej. W tym trybie moŜna powołać nie więcej 
niŜ połowę składu Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 23  

1. Sąd Polubowny jest organem rozstrzygającym spory wewnątrz KOALICJI 
między jej Członkami oraz między jej Członkami a jej organami. 

2. Sąd polubowny jest powoływany do rozstrzygnięcia konkretnego sporu ad 
hoc. 

3. Sąd polubowny ustanawiany jest w ten sposób, Ŝe kaŜda ze stron sporu 
powołuje jednego z Członków KOALICJI na sędziego. Obaj powołani 
sędziowie wybierają trzeciego, niezaangaŜowanego w sprawę superarbitra.  

4. Działalność sądu polubownego przewiduje, w pierwszej kolejności mediację 
pomiędzy stronami, prowadzoną przez mediatora, którym jest superarbiter. 
Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora mediacja nie 
doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty 
przez Sąd Polubowny w ustalonym, w pkt. 3 powyŜej, składzie. 

5. Wszystkie postanowienia sądu polubownego podejmowane są zwykłą 
większością głosów. Superarbiter musi brać udział w głosowaniu. 

6. Sąd polubowny, ulega rozwiązaniu po spełnieniu swego zadania. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Zespoły robocze KOALICJI. 

 
§ 24  

1. W celu wymiany poglądów między Członkami oraz poszukiwania wśród nich 
inicjatyw oddolnych, KOALICJA moŜe tworzyć zespoły robocze.  

2. Zespoły robocze są forum wymiany podglądów między Członkami KOALICJI. 
3. Członkostwo w zespole roboczym jest przywilejem, a nie obowiązkiem 

Członka stowarzyszenia. 
4. KaŜdy z Członków KOALICJI moŜe uczestniczyć w pracach nieograniczonej 

ilości zespołów roboczych. 
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5. Zespołom roboczym przysługuje prawo składania zarządowi rekomendacji, 
sugestii i opinii o wszystkich bieŜących sprawach stowarzyszenia oraz prawo 
do zalecania zarządowi inicjowania określonych działań. 

6. Pracą zespołu roboczego koordynuje członek Zarządu wskazany przez 
Zarząd. 

7. Zespół ze swego grona wybiera przewodniczącego. 
8. Spotkania zespołów roboczych powinny odbywać się nie rzadziej niŜ dwa 

razy do roku. 
9. Spotkania z inicjatywy przewodniczącego zespołu zwołuje, koordynator – 

członek zarządu, powiadamiając o jego miejscu i terminie Członków zespołu 
w kaŜdy skuteczny sposób, na co najmniej 7 dni przed planowanym 
terminem spotkania. 

10.  Stanowiska zespołu przyjmowane są zwykłą większością głosów bez względu 
na ilość obecnych Członków zespołu. 

 
Rozdział VII 
Majątek 

 
§ 25  

1. Majątek KOALICJI tworzą środki pienięŜne i inne składniki majątkowe, które 
słuŜą wyłącznie realizacji statutowych celów KOALICJI. 

2. Majątek KOALICJI pochodzi z: 
a) Składek Członkowskich, 
b) Dotacji, subwencji, 
c) Środków otrzymanych od sponsorów, 
d) Darowizn, 
e) Zapisów i spadków, 
f) Dochodów z majątku. 

3. KOALICJA nie prowadzi działalności gospodarczej. 
4. Działalność Związku Stowarzyszeń KOALICJI nie jest nastawiona na zysk. 

 
§ 26  

1. Składka Członkowska jest płatna z góry do dnia 31 stycznia kaŜdego roku, na 
konto bankowe KOALICJI, z wyjątkiem składki Członkowskiej wnoszonej 
przez Członków załoŜycieli, wymienionych w § 5 pkt. 3, która jest płatna w 
całości, w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o 
wpisie KOALICJI do Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Wysokość składek Członkowskich ustala Walne Zebranie Członków w formie 
uchwały, powiadamiając Członków o wysokości składek Członkowskich na rok 
następny nie później niŜ do 31 grudnia roku poprzedzającego.  

3. Walne Zgromadzenie Członków moŜe w uzasadnionych przypadkach podjąć 
uchwałę o rozłoŜeniu składki dla Członka zwyczajnego na maksymalnie 4 raty 
w roku lub o zwolnieniu Członka zwyczajnego z obowiązku płacenia składki 
na stałe lub na czas określony. 

4. Członek KOALICJI przyjęty w trakcie roku kalendarzowego opłaca składkę 
Członkowską w całości w wysokości ustalonej na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania Członków. 

5. Składka Członkowska jest bezzwrotna. 
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§ 27  
1. Zarząd zapewnia rzetelne prowadzenie księgowości zgodnie z 

obowiązującymi zasadami rachunkowości i sprawozdawczości.  
2. W terminie 90 dni od końca roku kalendarzowego, Zarząd sporządza 

sprawozdanie finansowe i przedstawia je Komisji Rewizyjnej, która w 
terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni od otrzymania sprawozdania moŜe zgłosić 
Zarządowi uwagi do sprawozdania lub zaŜądać jego uzupełnienia. 

3. W terminie ustalonym przez Walne Zebranie Członków, Zarząd przedstawia 
Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji sprawozdanie finansowe, 
przygotowane w sposób przedstawiony powyŜej, wraz z opinią Komisji 
Rewizyjnej. 

4. KaŜdy członek ma prawo na własny koszt i przez swoich przedstawicieli, w 
tym wewnętrznych i zewnętrznych rewidentów, w rozsądnym czasie badać, 
kopiować i kontrolować wszystkie księgi, dokumenty i konta KOALICJI. 

 
§ 28  

1. Zabrania się: 
a) Udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem KOALICJI 

w stosunku do jej członków, Zarządu lub pracowników oraz osób, z 
którymi pracownicy pozostają w związku małŜeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 
bliskimi”; 

b) Przekazywania majątku KOALICJI na rzecz jej członków, Zarządu lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach; 

c) Wykorzystywania majątku KOALICJI na rzecz członków, Zarządu lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do 
osób trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 
statutowych celów organizacji, o których mowa w § 4; 

d) Dokonywania zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie KOALICJI, Zarządu lub 
pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
 

Rozdział VIII 
Zmiany statutu i rozwiązanie stowarzyszenia. 

 
§ 29  

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków. 
2. Członkowie KOALICJI zgłaszają projekt zmian Statutu do Zarządu, który 

opracowuje przedłoŜone propozycje oraz przedstawia je wszystkim 
Członkom nie później niŜ na 10 dni przed Walnym Zebraniem, którego 
porządek obrad obejmuje powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 

3. Uchwała w sprawie zmian w statucie wymaga większości 2/3 głosów przy 
udziale, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. 

 
§ 30  

1. KOALICJA moŜe zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zebrania Członków, na 
wniosek przynajmniej trzech Członków zwykłych.  



 

 13 

2. Uchwała w sprawie rozwiązania KOALICJI wymaga większości 2/3 głosów 
przy udziale, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. 

3. Majątek KOALICJI pozostały po zakończeniu likwidacji przekazany zostaje 
organizacjom pozarządowym na cele społecznie uŜyteczne, wskazane w 
uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu KOALICJI. 

4. W uchwale o rozwiązaniu KOALICJI określa się ponadto termin rozpoczęcia 
likwidacji oraz osoby likwidatorów. 

 
 
 
 
 


