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Uchwała nr 10 

w sprawie zmian Statutu 

 

Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia – walnego zebrania członków 

stowarzyszenia pn. „Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej” z 

siedzibą w Warszawie (KRS: 0000215585) w dniu [data] 2020 roku w Warszawie, postanawiają 

stosownie do § 22 pkt 1 Statutu uchwalić następujące zmiany w Statucie: 

1. W § 2 wyrażenie: „tworzyć oddziały i placówki dla realizacji celów statutowych” zastępuje się 

wyrażeniem: „powoływać jednostki organizacyjne (Oddziały) oraz wyodrębniać 

organizacyjnie poszczególne zakłady (placówki)”. 

2. W § 10 w pkt. 1 wyrażenie: „prowadzenie placówek” zastępuje się wyrażeniem: „zakładanie i 

prowadzenie zakładów (placówek)”. 

3. W § 12 ust. 1 wyrażenie: „Zarząd Główny Stowarzyszenia” zastępuje się wyrażeniem: „Zarząd 

Główny”. 

4. W § 13 ust. 1 wyrażenie: „władz Stowarzyszenia” zastępuje się wyrażeniem: „władz 

naczelnych Stowarzyszenia”. 

5. W § 14 w pkt. 1 wyrażenie: „Zarządu Głównego Stowarzyszenia” zastępuje się wyrażeniem: 

„Zarządu Głównego”. 

6. § 15 przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Członkowie Stowarzyszenia mogą zrzeszać się w ramach Oddziałów. Przynależność 

członka do Oddziału nie jest obowiązkowa. Każdy członek może należeć tylko do jednego 

Oddziału. 

2. O przynależności danego członka do Oddziału decyduje uchwała Zarządu Głównego, 

podejmowana na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Uchwałę podejmuje się w 

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Członek może wnosić o zmianę swojej 

przynależności do Oddziału tylko z ważnych powodów. 

3. Do powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób 

deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami. 

4. W razie rozwiązania Oddziału, do którego członek Stowarzyszenia przynależał, może on 

zadeklarować przystąpienie do innego istniejącego Oddziału.” 

7. W § 16 ust. 1 w lit. b) wyrażenie: „Zarząd Główny Stowarzyszenia” zastępuje się wyrażeniem: 

„Zarząd Główny”. 

8. § 17 przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Kadencja władz naczelnych Stowarzyszenia oraz władz Oddziałów trwa 3 lata. 

2. Wygaśnięcie mandatu członka organów władzy Stowarzyszenia następuje z chwilą śmierci, 

ustąpienia lub utraty członkostwa w Stowarzyszeniu. 

3. Wygaśnięcie mandatu członka organów władzy Stowarzyszenia powoduje zwolnienie go ze 

wszystkich czynności i funkcji, które pełnił w charakterze przedstawiciela Stowarzyszenia we 

wszystkich instytucjach i organizacjach oraz wygaśnięcie udzielonych w tym zakresie 

pełnomocnictw. 

4. W razie wygaśnięcia mandatu członka organów władzy Stowarzyszenia w trakcie kadencji, 

członkom danego organu przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób 

dokooptowanych nie może przekraczać 2/5 składu pochodzącego z wyboru. Kadencja tak 

dokooptowanych członków organów władzy Stowarzyszenia wygasa w dniu odbycia 

najbliższego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. 

5. W razie wygaśnięcia mandatu Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd Główny powierza pełnienie 

tej funkcji innemu członkowi Zarządu Głównego do czasu dokonania wyboru nowego Prezesa 
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Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Postanowienie zdania 

poprzedzającego stosuje się odpowiednio do Prezesa Oddziału.” 

9. W § 18 dodaje się na początku zdanie: „Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być 

zwyczajne lub nadzwyczajne.” 

10. W § 19 w pierwszym zdaniu wyrażenie: „Zarządu Głównego Stowarzyszenia” zastępuje się 

wyrażeniem: „Zarządu Głównego”, zaś w drugim i trzecim zdaniu wyrażenie: „Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie” zastępuje się wyrażeniem: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Stowarzyszenia”. 

11. W § 20 wyrażenie: „Zarząd Główny Stowarzyszenia” zastępuje się wyrażeniem: „Zarząd 

Główny”. 

12. § 21 przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział wszystkie osoby należące do 

Stowarzyszenia, chyba że liczba członków przewyższa 200 osób, gdyż wówczas w obradach 

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia biorą udział delegaci wybierani na 3-letnią kadencję. 

2. Dla dokonania wyboru delegatów, Zarząd Główny dokonuje podziału obszaru działania 

Stowarzyszenia na regiony wyborcze oraz wyznacza członków Zarządu Głównego lub 

umocowuje pełnomocników do przeprowadzenia wyborów delegatów w poszczególnych 

regionach wyborczych. Jeżeli w ramach Stowarzyszenia powołane zostały Oddziały, każdy 

Oddział stanowi osobny region wyborczy, a osoby nienależące do żadnego z Oddziałów 

tworzą kolejny region wyborczy. 

3. Zarząd Główny ustala liczbę delegatów oraz dokonuje podziału tej liczby na poszczególne 

regiony, przy zachowaniu zasady proporcjonalności liczby delegatów do liczby członków, a 

mianowicie jeden delegat na 10 członków. 

4. Wybory delegatów odbywają się w oparciu o następujące zasady: 

a) nie ogranicza się liczby kandydatów, 

b) głosowanie jest jawne, 

c) głosuje się na poszczególnych kandydatów, 

d) delegatami zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania, na liście ułożonej wg liczby 

uzyskanych głosów, znajdują się na miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego 

liczbie delegatów wybieranych w danym regionie wyborczym. 

5. Szczegółowe zasady i tryb zgłaszania kandydatów oraz przeprowadzania wyborów 

delegatów określa regulamin wyboru delegatów.” 

13. W § 22 pkt 2 przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

„2) wybór Prezesa Stowarzyszenia oraz pozostałych członków Zarządu Głównego, członków 

Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego, bez uszczerbku dla § 17 ust. 4-5;” 

14. W § 22 w pkt. 3 wyrażenie: „Zarządu Głównego Stowarzyszenia” zastępuje się wyrażeniem: 

„Zarządu Głównego”. 

15. W § 22 w pkt. 4 wyrażenie: „Zarządu Głównego Stowarzyszenia” zastępuje się wyrażeniem: 

„Zarządu Głównego”. 

16. W § 22 w pkt. 7 po wyrazie: „powoływania” dodaje się wyrażenie: „i rozwiązywania”. 

17. W § 22 pkt 8 przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

„8) ustalenie liczby (miejsc mandatowych w danej kadencji) członków Zarządu Głównego;” 

18. W § 22 w pkt. 9 wyrażenie: „Zarządu Głównego Stowarzyszenia” zastępuje się wyrażeniem: 

„Zarządu Głównego”. 

19. W § 23 ust. 1 przed wyrażeniem: „w pozostałych” dodaje się spójnik „a”. 

20. W § 23 ust. 2 przed wyrazem: „uprawnionych” dodaje się wyrażenie: „ogólnej liczby” a 

wyrażenie: „do głosowania” zastępuje się wyrażeniem: „członków (kworum)”. 
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21. W § 23 ust. 3 w pierwszym zdaniu wyraz: „Prezesa” zastępuje się wyrażeniem: „Prezesa 

Stowarzyszenia” a wyrażenie: „Walne Zgromadzenie” zastępuje się wyrażeniem: „Walne 

Zgromadzenie Stowarzyszenia”, zaś ostatnie zdanie zastępuje się zdaniem: „Prezesem 

Stowarzyszenia zostaje wówczas kandydat, który uzyskał zwykłą większość głosów”. 

22. W § 23 ust. 4 zdanie wprowadzające zastępuje się następującym: „Wyboru pozostałych 

członków Zarządu Głównego, jak również wyboru członków innych władz naczelnych 

Stowarzyszenia, dokonuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w oparciu o następujące 

zasady:” 

23. § 24 przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

„W braku kworum, Zarząd Główny wyznacza drugi termin zebrania, przypadający nie 

wcześniej niż po upływie 1/2 godziny od pierwotnie wyznaczonego terminu zebrania 

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. W tym drugim terminie warunek obecności co 

najmniej 1/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum) nie jest obowiązujący. 

Uchwały tak zebranego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów, przy czym wykluczone jest podejmowanie wówczas uchwał o zmianach Statutu i 

rozwiązaniu Stowarzyszenia.” 

24. W § 25 drugie zdanie zastępuje się zdaniem: „Zarząd Główny kieruje całokształtem 

działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za swą działalność 

przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.”, zaś w trzecim zdaniu po wyrazie: „Zarządu” 

dodaje się wyraz: „Głównego”. 

25. W § 26 pierwsze zdanie zastępuje się zdaniem: „Zarząd Główny składa się z co najmniej 3, ale 

nie więcej niż 8 członków, wliczając Prezesa Stowarzyszenia.”, zaś w drugim zdaniu 

wyrażenie: „Zarządu Głównego Stowarzyszenia” zastępuje się wyrażeniem: „Zarządu 

Głównego”. 

26. W § 27 pierwsze zdanie zastępuje się zdaniem: „Zarząd Główny konstytuuje się na swym 

pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród swoich członków skarbnika.”, zaś drugie zdanie 

skreśla się. 

27. W § 28 wyrażenie: „Zarządu Głównego Stowarzyszenia” zastępuje się wyrażeniem: „Zarządu 

Głównego”. 

28. W § 29 w zdaniu wprowadzającym wyrażenie: „Zarządu Głównego Stowarzyszenia” zastępuje 

się wyrażeniem: „Zarządu Głównego”. 

29. W § 29 w pkt. 7 po wyrazie: „zapisów” dodaje się przecinek i wyraz: „spadków”. 

30. W § 29 pkt 8 przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

„8) podejmowanie uchwał w przedmiocie członkostwa w Stowarzyszeniu, w tym 

przyjmowanie i wykluczanie ze Stowarzyszenia;” 

31. W § 29 pkt 14 przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

„14) zatwierdzanie regulaminów zakładów (placówek) prowadzonych przez Stowarzyszenie;” 

32. W § 29 dodaje się na końcu punkty 15-18 o następującym brzmieniu: 

„15) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z 

przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz naczelnych 

Stowarzyszenia; 

16) zawieszanie uchwał władz Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, 

postanowieniami Statutu lub uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia; 

17) ustalanie wysokości i częstotliwości płacenia składek członkowskich przez członków 

niezrzeszonych w ramach Oddziałów; 

18) uchwalanie regulaminu wyboru delegatów (§ 21 ust. 5).” 

33. W § 30 wyrażenie: „Zarządu Głównego Stowarzyszenia” zastępuje się wyrażeniem: „Zarządu 

Głównego”, zaś wyrażenie: „organów władzy” zastępuje się wyrazem: „władz”. 
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34. W § 31 pierwsze zdanie zastępuje się zdaniem: „Uchwały Zarządu Głównego podejmowane 

są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

składu.” 

35. § 32 przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie 

Prezesa Stowarzyszenia ze skarbnikiem albo Prezesa Stowarzyszenia z innym członkiem 

Zarządu Głównego albo skarbnika z innym członkiem Zarządu Głównego. 

2. Zarząd Główny może udzielać członkom władz Oddziałów oraz osobom kierującym pracą 

zakładów (placówek) stałych pełnomocnictw ogólnych do dokonywania w imieniu 

Stowarzyszenia czynności w granicach zwykłego zarządu. 

3. W razie potrzeby zawarcia umowy z Prezesem Stowarzyszenia lub innym członkiem 

Zarządu Głównego, w imieniu Stowarzyszenia działa członek Komisji Rewizyjnej wskazany w 

uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia.” 

36. W § 33 ust. 1 pierwsze zdanie zastępuje się zdaniem: „Komisja Rewizyjna w składzie 3 

członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest organem kontrolującym 

działalność Stowarzyszenia.”, po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie: „Stanowi organ 

odrębny od Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów, niepodlegający im w zakresie 

wykonywania kontroli wewnętrznej.”, zaś w ostatnim zdaniu wyraz: „Przewodniczącego” 

zapisuje się z małej litery. 

37. W § 33 ust. 3 w pierwszym zdaniu wyrażenie: „Zarządu Głównego Stowarzyszenia” zastępuje 

się wyrażeniem: „Zarządu Głównego”. 

38. W § 33 ust. 5 wyrażenie: „Zarządów i pracowników Stowarzyszenia” zastępuje się 

wyrażeniem: „Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów, jak również pracowników 

Stowarzyszenia”. 

39. W § 34 w pkt. 1 wyrażenie: „Walne Zgromadzenie” zastępuje się wyrażeniem: „Walne 

Zgromadzenie Stowarzyszenia”. 

40. W § 34 w pkt. 2 wyraz „Komisji” zastępuje się wyrażeniem: „Komisji Rewizyjnej”. 

41. W § 34 w pkt. 4 wyrażenie: „Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia” zastępuje się 

wyrażeniem: „Zarządowi Głównemu”. 

42. W § 34 w pkt. 5 wyrażenie: „Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia” zastępuje się 

wyrażeniem: „Zarządowi Głównemu”. 

43. W § 35 w drugim zdaniu wyraz: „Przewodniczącego” zastępuje się wyrażeniem: „ze swego 

składu przewodniczącego”. 

44. W § 36 ust. 1 lit. a) wyrażenie: „Walne Zgromadzenie” zastępuje się wyrażeniem: „Walne 

Zgromadzenie Stowarzyszenia”. 

45. W § 36 ust. 1 lit. b) wyrażenie: „Zarządu Głównego Stowarzyszenia” zastępuje się 

wyrażeniem: „Zarządu Głównego”, a średnik zastępuje się przecinkiem. 

46. W § 37 pierwsze zdanie zastępuje się zdaniem: „Zarząd Oddziału składa się z co najmniej 3, 

ale nie więcej niż 8 członków, wliczając Prezesa Oddziału”, a na końcu dodaje się zdanie:  

„W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (§ 29 pkt 11), Zarząd Główny powołuje Zarząd 

Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez 

Walne Zgromadzenie Oddziału.” 

47. § 38 przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

„Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w 

roku.” 

48. W § 39 pkt 1 przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. ustalenie liczby (miejsc mandatowych w danej kadencji) członków Zarządu Oddziału.” 
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49. W § 39 w pkt. 2 przed wyrazem: „członków” dodaje się wyraz: „pozostałych”. 

50. W § 39 pkt 5 skreśla się. 

51. W § 39 pkt 6 przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

„6. ustalanie wysokości składek członkowskich obowiązujących członków zrzeszonych w 

ramach Oddziału.” 

52. W § 40 w pkt. 2 wyrażenie: „Zarządem Głównym Stowarzyszenia” zastępuje się wyrażeniem: 

„Zarządem Głównym”. 

53. W § 40 w pkt. 4 wyrażenie: „Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia” zastępuje się 

wyrażeniem: „Zarządowi Głównemu”. 

54. W § 40 w pkt. 5 wyrażenie: „Zarządu Głównego Stowarzyszenia” zastępuje się wyrażeniem: 

„Zarządu Głównego”. 

55. W § 40 w pkt. 6 wyrażenie: „Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia” zastępuje się 

wyrażeniem: „Zarządowi Głównemu”. 

56. W § 41 dodaje się na końcu wyrażenie: „przy czym kandydatami do Zarządu Oddziału mogą 

być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia zrzeszeni w ramach danego Oddziału.” 

57. W § 43 ust. 1 w lit. b) przed wyrazem „spadki” dodaje się wyraz: „zapisy”. 

58. W § 45 przed wyrazem: „uprawnionych” dodaje się wyrażenie: „ogólnej liczby”, zaś 

wyrażenie: „do głosowania” zastępuje się wyrażeniem: „członków (kworum)”. 

59. W § 46 ust. 1 wyrażenie: „Rozwiązanie się” zastępuje się wyrażeniem: „Samorozwiązanie”, 

przed wyrazem: „liczby” dodaje się wyraz: „ogólnej”, a wyrażenie: „do głosowania” zastępuje 

się wyrażeniem: „członków (kworum)”. 

60. W § 46 ust. 3 przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

„Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 

powoła Komisję Likwidacyjną.” 

61. Na końcu dodaje się nowy § 47 o brzmieniu następującym: 

„1. Komunikacja, w tym zawiadomienia wymagane Statutem lub regulaminami, może 

następować w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem konta poczty 

elektronicznej (bez opatrywania składanych oświadczeń kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). 

2. Posiedzenia (zebrania) władz naczelnych Stowarzyszenia oraz władz Oddziałów mogą 

odbywać się zdalnie (online). Zasady organizacji posiedzeń z wykorzystaniem narzędzi 

komunikacji elektronicznej określa uchwała Zarządu Głównego.” 

Tekst jednolity Statutu, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr 10 została przyjęta przez zebranych [jednogłośnie] w głosowaniu jawnym. 

 

 

________________________ 

[imię i nazwisko] 

przewodniczący zebrania 

 

________________________ 

[imię i nazwisko] 

protokolant  

 

 


