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1. Stowarzyszenie
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II. CEI,E I SRODKIDZIALANIA
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Celami Stowarzyszenias4:

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

e)

alternatywnychmetod rozwi44rwania spor6w, zar7.&zffiiakonfliktami, polubownegorozwiqgywania spor6w
(ze szczng6lnymuwzglgdnieniem mediacji), dialogu spolecznego,integracji spolecznej,
dzialania wspomagajqcerozw6j wspolnoty i spoleczno$cilokalnej,
dzialania na rzr;czpraw czlowieka i rozwoju spoleczenstwaobywatelskiego,w tym:
a. dnalania na tzecz r6wnego statusukobiet i mgZnzym"
b. przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemr.r,
bezrobociui dyslcryminacji,
inicjowanie i realizacja dziatan narz.eczos6b z niepetnosprawno$ci4ze szczeg6lnymuwzglqdnieniem ich
integracji w Srodowiskachlokalnycll
dzialania na rzecz szerokopojetej rehabilitacji grup szczeg6lnegoryryka i os6b wykluczonych spolecznie,
prowadzeniedzialalnoSciprofilakfycznej wobec wystgpujqcychpatologii spolecznych,
szerzenieoSwiatyzdrowotnej i promowanie zdrowego stylu zycia
przeciwdzialmie p'rzemmy oraz interwencja kryzysowa, atak2e pomoc rodzieom i wychowaweom w
rozwiqzywaniu problem6w wychowawczych i opiekunczyctr,
zwiEkszaniewied2ryz zakresuwolontariatu i upowszechnianieidei pracy wolontarystycznej,

$e

1. Stowarzyszenierealizuje swoje cele WVfrrEz'.
a) podejmowaniedzialan edukacyjnych,socjalnych i kulturalnych skierowanych do r6znych grup spotecznychi
wiekowyctq
b) ksztalceniekadry profesjonalnej,w szczeg6lno6ciorganizowaniei wspieranie: szkoleri, seminari6w,
warsztat6w,konferencji, akcji informacyjnych, kampmii spolecznych,itpc) tworzenie, prowadzenieoraz wspieranieoSrodk6w,poradni, plac6wek kulturalnyclL or{wiatowych,
metodycznychi innych,
d) organizowaniewypoczynku dzieci i mlodzie2y,
czlowieka, spoleczerlstwaobywatelskiego,polityki antymobbingowej i antydysktyminacyjnej
(r6wnoSciowej),

D
e)
h)
i)

przemocy- praca ze sprawcami i ofiarami prz€mocy; promowanie sposoMw i metod zastgpowaniaagresji,
rozwijanie krajo
i migdzynarodowej wsp6lpracy dzieci, nnodaei:y i dorostych,
y oraz dialogu organizacji pozarzqdowychz
animowanie,organizowaniei promowanie

j)
k)

prowadzeniedzi noici wydawniczej i popularyzatorskiej,w tym prowadzenieportali internetowych,
inne dzidania okre5lonew programie dzidania Stowarzyszeni4 zgodnez jego celami.

2. Stowarzyszenieuzyskuje Srodkina realizacjg swoich cel6w m.in. poprzezwystgpowanieo decanie zadart,
dotacje araz WpfiEe.zodpta@ .r'.ialalno5dstahrtowl
ilI. CZLONKIOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI
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1. Cdonkami Stowarzyszeniamog4 by6 osoby filnJezrre,kor4yst4irye z petni praw cywilnych i pnrblicznych,
akceptujqcecele Stowarryszeniai posiadajqcapisemnerekomendacjedw6ch czlonk6w zwyozajnych
Stowarzyszeniaoraz osoby prawne.
2. Czlonkami Stowarzyszeniarrog4 by6 takze cudzoziemey.
3. Rejestr czlonk6w Stowarzyszeniaprowadzi Zar4d Gldwny Stawarryszenia
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1. Czlonkowie Stowarzyszeniadziel4 sig na: zwyczajnych, wspierajqqyctr"honorowych.
i4 zajmujqeasig dzialaniami lub
a) czlonkiem zwyczajnym mo2r byi. osobafizycma polyyzej 18 roku
zainteresowanawspieraniemdzidan shriarych realizacji cel6w Stowarzysrenia,kt6ra ztozyla deHaracjg
cztronkowskq

?

b) czlonkiem wspierajqpymmoZeby6 osobafizyczna powyzej 16 roku rycia lub osobaprawn4 kt6ra popiera
merytorycznie, materialnie, rzecz)wo lub w formie wolontariatu realizacjg cel6w Stowuzyszeni4
c) czlonkiem honorowym mo2e byi osobaszczeg6lniezaslu2onaw realizacji cel6w Stowarrysznriu
2. Czlonk6w zwyczajnych i czlonk6w wspieraj4cychprryjmuje i wyklucza Zarzqd Gl6wny Stowarryszenia.
3. Osoby prawne hdAce czlonkami wspierajqcymi Stowarzyszeniakorzystaj4 z praw i wykonuj4 obowi4zki
czlonkowskie puez swoich przedstawicieli.
4. Godno66czlonka honorowego Stowarrryszenianadaje Walne ZgromadzenieCzlonk6w na wniosek Zaru,4du
Gl6wnego.
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l. Czlonkowie Stowarzyszeniamaj4 prawo:
a) do korzystania z maj4tkrl dorobku i wszelkich form dzialalnodci Stowarzyszeniana warunkachokreSlonyeh
przez wladze Stowarryszeni4
b) udziatu w zebraniach"wykladach, seminariachoraz innych i rezachorganizowanyehprzezStowarzyszenie,
c) zglaszaniawniosk6w
dzialalno*:i
szenia
2. Czynnei bieme prawo wyborcze prryshrigujewyl4cznie cdonkom zwyczajnym.
$13
Cdonkowie Stowa'zyszeniaobowiqzani s4 do:
a) przestrzeganiapostanowieti statutu,regulamindw i uchwal wladz Stowarzyszenia,
b) aktywnego uczestrictwa w pracachi realizacji cel6w StowarzTszeni4
c) regulamegooplacaniaskladek czlonkowskich.
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1. PrrynaleinoSd do Stowarzyszeniauscajew razie:
a) utraty zdolno6ci do czynnoScip'rawnychlub utaty praw publicznych,
b) dobrowolnego wystpienia zgloszonegopisemnie doZ,t'@u Gl6wnego,
c) wykluczeniapv.ezzaxzqd Gt6wny z powodu zalegwtiaz placeniemskladek przez okres 2 lat lub z powodu
lamania statutu i niepuestrzeganiauchwd wladz Stowarzyszenia,
2. Osobomwykluczonym przystuguje prawo odwolania do SqduKole2efiskiego- w terminie 14 dni od daty
dorgczeniauchwaly Zar@u Gldwnego o kt6rej mowa w pkt lc).
TV. WLADZE STOWARZYSZENIA

$ls
1. Wladzard Stowarzyszenias4:
a) Walne ZgromadzenieCzlonk6w,
b)Zarzqd Gl6wny,
c) Komisja Rewizyjna
d) S4dKoleZenski2. Do reprezentowaniaStowarzyszeniana zewn4trz uprawniony jest Prezesi Zarz4d Gl6wny.
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l. Zarz4d Gl6wny Stowarzyszeniamoie tworzyd oddzialy regionalne oraz kola okreilajqq jednoczefuie ich
zasiggoraz zakresdzialania zadaria i strukturg organizacyjn4.
2. ReprezentowanieStowarzyszeniana zewn4trz przezwladze oddziat6w regionalnych oraz wladze kol, nastgpuje
w granicach ichjurysdykcji i dzialalno$ci terytoriatnej. Sposobytej reprezentacjinie mogq stadw sprzeczno$cize
stanowiskami,decyzjami, uchwalami i opiniami wtadz Stowmzyszenia
3. ZarzrydGl6wny mo2ew drodze uchwaly uregulowa6granice reprezentacjina zewn4trzprzez wladze oddzial6w
iwdzialania konfliktom i sp6jnoSci
regionalnych orazwladze kol, szczeg6lniew sytuacji ochrony d6br, p
dnalaruaStowarzyszenia

6. Do utworzenia kota wymaganajest liczba co najmniej 3 czlonkdw zwyczajnych.
7. Nad prawidlowo$ci4 dzialania oddzial6w regionalnych i kot pieczg sprrawujeKomisja Rewiryjna.
$17
1. Kadencja wszystkich wladz Stowarqyszeniahwa 5 lat.

:

'

3. Zmimy w statucieuchwala Walne ZgromadzenieCzlonk6w wigkszo5ci42/3 gtos6w pr4y obecnoScico
najmniej polowy uprawnionych do glosowania
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1. Wykluczone jest lqczenie funkcji i wypelnianie zadaristatutowych w organach zarz4dzaj4cychi nadzorczych.
2. Wszystkie lvybory wladz Stowarzyszeniadokonywane qpnezWalne Zgamadzsme Cdonkdw wigksrcSci4
1/2 gtos6w, drog4 glosowaniatajnego w obecno6cico najmniej I D liczby uprawnionycL
3. W przypadku braku quorum podczasWalnego ZgromadzeniaCzlonk6w glosowania oraz decyzje
podejmowanesq w drugim terminie odbywaj4cym sig nie wczeSniejnii 30 minut od wyanczonego pierwszego
terminu. W takim przypadku wyrragana jest zwykta wigkszo$Cglos6w sposrodobecnych,uprawnionych do
glosowania czlonk6w Stowarz5rszenia
4. W pr:ypadku odwolania, zloienia rerygnacji lub utraty zdolnoScido czynnoSciprawnych czlonka lub
czlonk6w Zarz4dtGl6wnego, Komisji Rewizyjnej lub S4du KoleZefukiego w okresie kadencji, nowymi
czlonkami zostaj4osoby, k6re w wyborach na ostatnim Walnym ZgromadzeniuCdonk6w trzyskafykolejno
najwigksz4 liczbg glosow.
5. Z chwil4 odwolanis, zlo2eniare
acji lub utraty zdolnoScido czynnoSciprawnych ze skladu Tarz4dl
Gl6wnegq Komisji Rewiryjnej lub SqduKoleieriskiego kolejnej osoby, co powodowaloby konieczroSdzmiany

$le

1. Walne ZgromadzenieCzlonk6w jest najwyZsz4wladz4 Stowarzyszenia
2.Do zadafrWalnego ZgromadzeniaCdonk6w naleZ4:
b) rozpatrywanie sprawozdafli wnioskdw Zarz4duGl6wnego, Komisji Rewizyjnej, SqduKoleZenskiego,
c) udzielanie absolutorium dla ust4puj4pegoZ,aru4duGl6wnego,
d) rozpatrywanievotum nieufto$ci wobec wladz Stowarzyszeniana wniosek co najmniej polonry cdonk6w, co
moZeskutkowadodwolanie,mtych wlada
e) uchwalanie statutu Stowarzyszenialub jego zrnian,
f) podejmowmie uchwal w sprawie rozwi4zania Stowarzyszeniaiprzeznaszartiajego majqtkta
g) rozpafywanie odwolaf od decyzji ZarzaduGl6wnego, w tym r6wnie2 rozsfrzyganieewentualnyehspor6w
pomigdzy Z,arz4demGt6wnym a zarzadanniednostekStowarzyszeni4
h) wybor wladz Stowarzyszeniaoraz uzupehianie ich skladu,
i) nadawaniei pozbawianie godno$ciczlonka honorowego,
j) podejmowanieinnych czynno6ciprzewidzianych w statucie.
3. Walne Z,gomadrenie Czlonk6w jest uprawnione do podejmowaniadecyzji w kwestiach nieuegulowanych
niniejs4ym statutem,dzialaj4c przy tym w granicachpowszechnieobowiq,zujqgegoprawa
$20
1. Walne ZgromadzenieCzlonk6w zwotuje nzw rokuZ,ar@Gldwny. 0 terminie, miejscu i porz4dku obrad
Zatzad Gl6wny zawiadamiaczlonk6w Stowarayszeniaco najmniej na 30 dni przed wyaraczonym terminem
Zgtomadzerua.
2. W Walnym ZgromadzeniuCzlonk6w bior4 udziat z glosem deeydujqpymczlonkowie nxyczajru
Stowarzyszeniaoftz z glosem doradc4ymczlonkowie wspierajqgyi honorowi.
2. Czlonk6w.
3. Nadzwyczajne Walne Z,gromadzenieCzlonk6w moze by6 zwolane:
a) z inicjaqrvry Zarz$u Gl6wnego,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisernnywniosek co najmniej l/2 czlonk6w Stowarryszenia.
4. Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieCzlonk6w zwoluje Zaft4d Gl6wny w terminie do 3 miesigcy od daty
zgloszeniawniosku.
sprawami,dla lt6rych mstalo
5. Nadzwyczajne Walne Zgomadzr,nie Czlonk6w obradujewyt+cznie
zwolane.
$21
l. Z,arz1dGt6wny jest najwy2sz4wladz4 Stowarzyszeniaw olresie migdzy Waltrymi ZgromadzeniamiCzlonk6w
i kieruje caloksztaltemdzialalnoSciStowarryszeni4 zgodnie zjego statutemi uchwalami Walnego Zgromadzenia
Czlonk6w, reprezentujeje na zewnqtrz i ponosi odpowiedzialno$6przed Walnym ZgromadzeniemCdonk6w.

3. Dla realizacji swoich zanafiZarz4dGl6wny moze tworzyd biuro oraz powotywad dyrektora lbiura jak r6wnie2
powolywad zespotyrobocze i zespoly ekspert6wskladaj4cesig r6wnie2 z os6b spozaskladu Zrcz$u
4. PosiedzeniaZarz.1dvGl6wnego odbywaj4 sig w miarg potrzeb, nie rzadziejjednak niZ 2 rc4, w roku i
zwotywane s4 przez Prezesalub Wiceprezes4 z wlasnej inicjatywy lub na wniosek co najmni{ 113liczby
czlonk6w Zarz4dulub Komisji Rewizyjnej.
5. Z'asdy dzalaniaZarz4du Gl6wnego ustala regulamin Z-tz4duuchwalany przezZan4d.

1. Do zadart
Zarz4fuGl6wnego
nalez4:

522

kierowanie realir"asj4cel6w Stowmzyszenia,
b) okre$lanieszczeg6lowychkierunk6w dzidania
c) ustalaniebud:ictu i preliminarzy,
d) sprawowanie zav4dunad maj4tkiem Stowauyszeni4 podejmowanieuchwal w sprawachmaj4tkowych, w tym
przyjmowania darowizn i zapis6w oraz nabywania,obciQtaniai zbywania mdatku nieruchomegoi ruchomego
Stowarryszeni4
e) okreSlaniezasadpotwierdzaniakwalifikacji mediator6w oraz uchwalanie innych regulamin6,wwynikaj4cych z
zadaAZ,arz
certyfikowanych mediator6w.
g) powotywanie poradni, o5rodk6w,komisji, zespol6w oraz okeSlenie ich zadaru
h) zwotywanie WalnegoZgromadzeniaCzlonk6w,
i) podejmowanieuchwal w sprawachcdonkowskictr,
j) prowadzeniedokumentacji ezlonkowskiej,
k) wnioskowanie o nadanielub pozbawieniegodnoSciczlonka honorowegoStowarzyszeni4
l) skladaniesprawozdaf ze swej alalnoScistatutowej na Wblnym Zgromadzeniu,
l) podejmowanieuchwd w sprawie przynaleino{ci Stowarzyszeniado krajowych i rni$zynarodowych
oryanizaicjispolecznycfi jakrowniez delegowaniaprdstawieieli Stowarzysania do prrcywllych organizacjach,
m) tworzenie oddzial6w regionalnych i kol oraz pdejmowanie decy4ji i wyrazanie zgody na odrgbn4dzialalno5d
gospodarcz4oddzial6w i jednostek Stowarryszenia,
n) ustalaniewysokofci skladek ezlonkowskieh,
o) podejmowaniedecyzji w sprawie pomocy dorainej,
p) powotywanie i odwotywanie Zarz4d6w i Prezesowjednostek Stowarzyszenia;pelnienie wobec nich funkcji
nadzorczych,
r) podejmowaniedecyzji w sprawie zawieszenialub likwidacji oddziatu regionalnegooraz kola Stowarzyszenia,
s) inne sprawy okrerilonew statucie,w tym wynika{qqez reprezentacjiStowauyszenia.
$23
1. Komisja Rewizyjna jest organemkontrolnyrn Stowarzyszenia2. Do zad?rtKomisji Rewiryjnej naleZ4:
a) przeprowadzanieco najmniej raz w roku kontroli cdoksztaltu dzialalneici Stowrzyszenia (w tym rownie2
oddzial6w regionalnych i kol, talcZeposiadaj4cychosobowo$dpra!vn4)ze szczeg6lnymuwzglgdnieniem
gospodarkifinansowej i maj4tkowej pod wzglgdem celowo6ci,oszczgdno5cii legalno5cioraz kontrola
dzialalnoSciorgan6w Stowarzyszeniapod wzglgdem zgodnoScize stahrtemi programemdzialsnia
b) wystgpowaniedo ?ar;4du Gl6wnego z wniosk"mi orz opiniami wynikqiqcymi z ustald konholi, lub
dotycz4symiprojektu plan6w i bud:i.etu,
c) wystgpowaniena Walnym ZgromadzeniuCzlonk6w z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustgpuj4cego
Zarz4duGl6wnego,
d) orzekaniew kwestii zgodnoSciwewnEtrznychprzepisow i dmy{i.
3. Dla realizasji swoich zadariKomisja Rewizyjna moze powolywaE zespofyrobocze skladaj4c;esig rownieZ z
os6bspozajej skladu.
z ni4 regulamin.
4- Szczegtrtowyspos6bdzialalno$ci Komisji Rewizyjnej okre6lauchwalany
5. Przewodnicz4cylub wymaczony przez niego czlonek Komisji Rewizryjnejmog4 b'ra$udzid z gtose.m
doradczymw posiedzeniachZarz4duGl6wnego.
na Walnym
6. Komisja Rewizyjna sklada sig z 3-5 czlonkdw, w tym Przewodnicz4cegoi Selcetarza
ZgromadzeniuCztonk6w.
Posiedzeniazwotuje i przewodniczy nim Przewodnicz4cyKomisji.

1.Do zalaesudzidaniaS4duKol

$24

'/:'
/

a) rozpatrywanie spraw mi4zenychz nieprzeshzeganiemstatutq regulamin6w i uchwal wladz Stowarzyszenia
orazdnalania na szkodgStowarzyszeniapfizezczlonk6w Stowarzyszeni4 w tym ro4atrywanie odwolari od
denyzjiZarz4du Gl6wnego o wykluczeniu os6b z czlonkostwa w Stowarryszeniq
b) rozstrzyganiespor6w miEdzy czlonkami zwiqzanych z dzialalno5ci4statutow4Stowarryszeni4
2. Szczegctlowyspos6bdzialalno$eiS4duKoleienskiego okre$lauchwal
przez niego regulamin.
3. S4dKoleZefski mo2e:
a) udzielid upomnieni4
b) udzielid.nagmy,
c) zawiesi6w prawach czlorkowskich na okr,esod 6 miesigcy do 1 roku,
4. Od orueczni SqduKoleienskiego stui,y odwolanie w terminie 14 dni od dnia okrymania orzeczeniado Komisji
Rewrzyjnej. Odwolanie skladanejest za poSrednictwemTarz4duGl6wnego, kt6ry przed rozpahzeniemdol4czana
piSmie swoje stanowiskow sprawie.
5. S4dKoleZefiski sklada sig z 3-5 czlonkdw wybieranych p'rzezWalne Zgamadzanie Cztonk6w. S4dKolezenski
wybiera spo$r6dswego grona Przewodnicz4cego,Zast4pcaPrzewodniczqcegoi Sekretarza.
V. JEDNO,STKI ORGAhIIZACYJNE, DIO PROWAI}ZEMA W'TODR4BNIOI\5E,I DZIAI"AI,FIOSCT,
W TYIT{ DZIALALNOSCI GOSPIODARCZEJ
-

$2s

1. Jednostkiorganizacyjnedo prowadzeniawyodrgbnionej dzialalno5ci,w tym dziatalno3cigospodarczej
podlegaj4bezpo6rednioZnz4dowi Gl6wnemu, kt6ry je powotuje i ronviqzuje, podejmuje decyzje w sprawie
wyrazenia zgady na prowadzeniepv-eznie dzidalno$ci gos@arczej, jak rdwniei pelni wobec nich fimkcjg
nadzotcz4
2.7,arz4dGl6wny Stowarzyszeniapowoluje i odwoluje 3-5 osoboweZarzqdyjednostek, w tym bgdqcychw ich
skladzie Prezes6w.
3- Zrzryd Gl6wny moZedrog4 uch*aly okeSlid srukftng organizacyjnEjednostki, prec,yadqqreguty wy@dania
funkcji znz4dzaj4cych i nadzorcrychjednostek - zgodnie z niniejszym statutemi prawem o stowarzyszeniach,a
w prrypadku jednostki prowadzqpejdziatalno$cgospodarc4r6wnie2 z odpowiednimi przepisanymidotycz4cymi
dzialalno6ci gospodarczej.

\rr. MAJATEKr F'uhrDUSZE
STOWARZYSZENTA
$26

wartoSciowe,
1. Maj4tek Stowarryszeniastanowi4nieruchomo6ci,ruchomoScr,udzi{ w sp6lkac[
praw4 spadki oraz fundusze,aktywa w got6wce i zgromadzonena kontach bankowych Stowar4yszenia.
2. Na funduszeStowar4yszeniaskladaj4sig:
a) skladki czlonkowskie,
autorskich flp. oraz inne
b) dochdy zimprez- wtym: szkole6,konferencji, seminari6w, wydawnictw,
wptywy z dzialalnoScistatutowej,
c) dochody z majqtku nieruchomegoi ruchomegostanowiqpychwlasno66lub bgdqcychw ui5rtkowaniu
Stowarzyszenia,dochody z-esprzedazyudzial6w w sp6lkach,dywidendy z akcji, papiery warto6ciowe,
d) dotacje paristwcwe i inne przekarywane w zwi4zku zz*dzniarni zleconymi,
e) zapisy, spadki i darowizny.
3. Maj 4tkiem i funduszami Stowarzyszeniazaru4dzaZlrrz4d,Gl6wny.

927

Umowy, pehromocnictwaoraz wszelkie ofwiadczenia woli, kt6re pociqFjq za sobqzobowiq4nia i
rozporz4dznniafinansowe lub maj4tkowe Stowarzyszeni4 wymagajq wsp6tdzialaniadwoch czlonk6w Zav4du
Gl6wnego b4di innych os6b upowainionych prznzZarz$, wtym Prezesalub Wiceprezes4.

YIL FOSTANOWIE TIA KONCOWE
$28
lub rozwi4zaniaStowarzyszenia
1. Uchwatgw sprawiezawieszenia
@ejmuje WalneZgromalzsnieCzlonk6w
poloo"y
glos6w,
uprawnionych
do glosowania
w
obecnoSci
co
najmniej
2/3
wigkszoSci4
WalneftromadzenieCzlonk6wwyzrlaiczry
2. W przypadku@jgcia uchwatyo rozwiqzaniuStowazJnzenia
maj4tek
likwidacji i okredlicel,na kt6ry powinienbydprzeznaczony
komisjgdo przeprowadzenia
Stowarzvszenia

