Statut stowarzyszenia
SAMORZĄDY DLA POLSKI
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie „Samorządy dla Polski”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie Ustawy Prawo o
stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r (Dz. U. z 2019 r., poz. 713) oraz postanowień niniejszego statutu, dalej
jako „statut”.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność statutową na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§4
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i
innymi instytucjami. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych jeżeli nie narusza to
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz powoływać biura.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§6
Celami stowarzyszenia są:
1. harmonijny rozwój polskich gmin, powiatów i województw w oparciu o sprawną współpracę na linii rządsamorządy i dobre prawodawstwo, mające na celu zwiększanie dobrobytu obywateli i wspólnot lokalnych;
2. propagowanie idei samorządności w życiu politycznym i społeczno-gospodarczym Polski w oparciu o
zasadę „silny samorząd - silne państwo” i art. 15 ust. 1 Konstytucji RP stanowiący, że ustrój
Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej;
3. rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskami samorządowymi oraz wzmacnianie solidarności dużych
miast z mniejszymi gminami i powiatami;
4. urzeczywistnienie zapisów art. 70 i 167 konstytucji RP dot. zapewnienia przez państwo samorządom
udziału w dochodach publicznych odpowiedniego do przypadających im zadań oraz odpowiednich
środków prawnych, finansowych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji celów związanych z edukacją
powszechną;
5. wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, poszanowania zasady trójpodziału władzy i
fundamentalnych zasad demokracji;
6. wzajemne wsparcie w obronie przeciw propagandzie i mowie nienawiści w mediach publicznych oraz
walka o poszanowanie podstawowych zasad etyki mediów, stanowiących m.in., iż przedstawiciele mediów
muszą dokładać wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą, sumiennie i bez
zniekształceń relacjonować fakty w ich właściwym kontekście, w oparciu o zasadę obiektywizmu, zasadę
oddzielania informacji od komentarza oraz zasadę pierwszeństwa dobra odbiorcy stanowiącą, że
podstawowe prawa czytelników, widzów oraz słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji,
dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców;
7. promocja współpracy międzysektorowej na rzecz skutecznego zaangażowania różnych środowisk
społecznych, gospodarczych i naukowych w działania na rzecz wzmacniania wspólnot lokalnych;
8. wdrożenie w życie 21 Postulatów Samorządowych uzgodnionych przez kilkaset miast, wsi i powiatów
między 4 czerwca a 31 sierpnia 2019 roku i przyjętych w Gdańsku w 39. rocznicę Porozumień
Sierpniowych;

9.

wspieranie i promowanie działań korporacji samorządowych zrzeszonych w ramach Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego;
10. prowadzenie działalności: naukowej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych i wykluczonych, przyczyniającej się do wzrostu jakości życia i rozwoju mieszkańców
polskich gmin, powiatów i województw.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. reprezentowanie interesów wspólnot lokalnych na forum krajowym;
2. współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, których cele są zbieżne z celami stawianymi sobie
przez Stowarzyszenie;
3. koordynację działań informacyjnych, współpracę z mediami, prowadzenie kanałów informacyjnych w
mediach społecznościowych;
4. opiniowanie działalności legislacyjnej władz centralnych, w zakresie, w jakim dotyczy ona funkcjonowania
samorządów terytorialnych, a także informowanie opinii publicznej o tej działalności;
5. współpracę z parlamentarzystami zasiadającymi w Sejmie i Senacie RP, mającą na celu pobudzanie inicjatyw
prawotwórczych pozytywnie wpływających na interesy wspólnot lokalnych.
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§8
Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych;
2. wspierających.
§9
1. Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację oraz
rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, mająca siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w
realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty
złożenia deklaracji.
§ 10
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają:
1. bierne i czynne prawo wyborcze;
2. prawo do korzystania z dorobku i wszelkich rezultatów działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych
przez Zarząd;
3. prawo do udziału w zebraniach, spotkaniach, konferencjach oraz wydarzeniach organizowanych przez
Stowarzyszenie na zasadach określonych przez Zarząd;
4. zgłaszania wniosków dot. działalności Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
2. uczestniczenia w pracach organów;
3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
4. regularnego opłacania składek.
§12
Członek wspierający Stowarzyszenie:
1. ustala formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia z Zarządem Stowarzyszenia;
2. nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego;
3. może brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym;

4. ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej w formie pisemnej Zarządowi;
b. wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały, z powodu naruszenia statutu lub uchwał organów
Stowarzyszenia, zalegania z opłatą składek, nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach
Stowarzyszenia, prowadzenia działań na szkodę Stowarzyszenia;
c. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź utraty praw obywatelskich;
d. śmierci członka lub ustania bytu prawnego w przypadku osób prawnych.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna;
d. Rada.
2. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
Głosowanie tajne przeprowadza się̨ na wniosek zgłoszony przez co najmniej 10% członków.
3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady powiązana jest z kadencją władz samorządu terytorialnego w
Polsce. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada wybierana jest w terminie 6 miesięcy od dnia wyborów do
samorządu terytorialnego (za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, które
powołane zostaną po uchwaleniu statutu) . Do dnia wyboru nowego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady
organy pełnią swoje funkcje w dotychczasowym składzie.
4. W razie zmniejszenia się̨ składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji odpowiednio,
Zarządu – poniżej 2 osób oraz Komisji Rewizyjnej – poniżej 2 osób, uzupełnienie składu nastąpi w drodze
uchwały Walnego Zebrania Członków.
Walne Zebranie Członków
§ 15
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, i po wyborach
samorządowych, jako sprawozdawczo-wyborcze.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku;
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie 14
dni od zgłoszenia wniosku.
5. W przypadku niedotrzymania terminu zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, Walne Zebranie
Członków może być́ zwołane przez Komisję Rewizyjną.
6. O Walnym Zebraniu Członków informuje Zarząd, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
Powiadomienia mogą być wysłane listem poleconym lub faksem lub pocztą elektroniczną.
6. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą̨ członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym,
członkowie wspierający i zaproszeni goście. Członków mogą reprezentować pełnomocnicy legitymujący się
pisemnym pełnomocnictwem.
7. Każdy członek zwyczajny ma prawo do jednego głosu.
8. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością̨ głosów:

a.
b.

w pierwszym terminie – przy uczestnictwie co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
w drugim terminie – zwołanym w przypadku braku quorum określonego w pkt a), bez względu na ilość
obecnych członków.
9. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie obiegowym, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. W przypadku wykorzystania trybu obiegowego, uchwały podejmowane są̨ większością̨ głosów członków
uprawnionych do głosowania.
§ 16
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2. uchwalanie zmian statutu;
3. wybór i odwoływanie członków Zarządu Komisji Rewizyjnej i Rady;
4. udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach określonych statutem;
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 17
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje działalnością̨ Stowarzyszenia i reprezentuje
Stowarzyszenie oraz odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd pełni swe funkcje społecznie, jego członkowie nie otrzymują̨ wynagrodzenia.
3. Zarząd liczy od 2 do 8 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków na wspólną
kadencję. Zarząd wybiera i odwołuje, spośród członków Zarządu, Prezesa.
4. Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie samodzielnie, natomiast pozostali członkowie Zarządu
reprezentują Stowarzyszenie łącznie z innym członkiem Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes.
6. Prezes Zarządu wykonuje obowiązki pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek upływu kadencji, rezygnacji członka z funkcji, odwołania lub jego
śmierci.
§ 18
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
8. ustalanie wysokości składek członkowskich;
11. składanie sprawozdań z działalności Zarządu Walnemu Zebraniu Członków;
12. przygotowanie budżetu rocznego i przedłożenie go Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia;
13. określenie zakresów działania i celów struktur regionalnych;
14. tworzenie i rozwiązywanie struktur regionalnych.
Komisja Rewizyjna
§ 19
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 5 osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków
na wspólną kadencję, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia
Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Komisji.
6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek upływu kadencji, rezygnacji członka Komisji z funkcji,
odwołania lub jego śmierci.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności minimum dwóch
członków tego organu.
8. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie obiegowym, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej. W
przypadku wykorzystania trybu obiegowego, uchwały podejmowane są̨ większością̨ głosów członków
uprawnionych do głosowania.
§ 20
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków, wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu;
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi;
5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu lub jego członka w razie bezczynności Zarządu lub bezczynności
członka Zarządu;
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w
określnym terminie.
Rada
§ 21
1. Rada składa się z od 5 do 20 osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera, spośród swoich członków, Przewodniczącego oraz dwóch
Wiceprzewodniczących.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb.
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
5. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek upływu kadencji, rezygnacji z członkostwa w Radzie, odwołania lub
śmierci.
6. Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach Rady osobiście.
§ 22
Do kompetencji Rady należy:
a. zwracanie się do pozostałych organów Stowarzyszenia z wnioskami o podjęcie określonych działań;
b. zgłaszanie uwag odnośnie funkcjonowania pozostałych organów Stowarzyszenia;
c. wyrażanie opinii na temat spraw Stowarzyszenia w sprawach przekazanych przez pozostałe organy
Stowarzyszenia.
§ 23
1. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy składu Rady pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia o posiedzeniu Rady wszystkich
członków Rady. O posiedzeniu Rady informuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, zawiadamiając
członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem
posiedzenia. Powiadomienia mogą być wysłane pocztą elektroniczną.
2. Dopuszcza się̨ podejmowanie uchwał w trybie obiegowym, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej. W
takim wypadku projekt uchwały winien zostać wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do
wszystkich członków Rady, a uchwałę uważa się za podjętą, jeśli za uchwałą zagłosowała ponad połowa
członków.
Rozdział V. Struktury regionalne, majątek i gospodarka finansowa

1.
2.

§ 24
Zarząd może tworzyć i rozwiązywać struktury regionalne na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Zasady działania, zakres i cele struktur regionalnych określa Zarząd.

§ 25
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie;
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej;
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
d. dochody z majątku stowarzyszenia;
e. inne przewidziane prawem źródła.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 26
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
§ 27
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków .
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 28
W zakresie nieuregulowanym statutem, zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Statut przyjęto uchwałą w dniu 31 sierpnia 2020 r.

