
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT  STOWARZYSZENIA  

 

 

 

JCI Kraków 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, grudzień 2011 



 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie JCI Kraków, w dalszej części statutu zwane 

będzie "Stowarzyszeniem". 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może również prowadzić 

działalność poza jej granicami. 

4. Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń, związków lub federacji krajowych 

i międzynarodowych o podobnym profilu działania. 

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Stowarzyszenie posiada osobowość 

prawną, działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem. 

6. Stowarzyszenie w celu realizacji swych zadań statutowych może współpracować z innymi 

podmiotami, w szczególności z przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi, badawczymi 

i finansowymi oraz organami administracji publicznej. 

7. Stowarzyszenie ma prawo używać swojego symbolu, pieczęci i odznak zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

8. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie 

może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. 

9. Stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowego związku stowarzyszeń Junior Chamber 

International, zwanego dalej „JCI” z siedzibą w Coral Gabes, Floryda, Stany Zjednoczone 

Ameryki Północnej i przyjmuje Deklarację JCI, a także podejmuje się realizacji misji oraz 

wizji JCI, które są zgodne z celami Stowarzyszenia: 

a. Wizja JCI - Być wiodącą, światową siecią młodych aktywnych obywateli. 

b. Misja JCI - Zapewnić możliwość rozwoju tak, aby wzmocnić u młodych ludzi cechy, 

prowadzące do kreowania pozytywnych zmian. 

 

§ 2 

Cele i zasady Stowarzyszenia 

 

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości młodych ludzi 

(do 40 roku życia), a w szczególności: 

1) propagowanie idei przedsiębiorczości, 

2) współpracę z jednostkami samorządowymi w celach rozwoju przedsiębiorczości, 

3) wspieranie rozwoju podmiotów związanych ze Stowarzyszeniem poprzez tworzenie 

platform wymiany informacji, 

4) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, 

5) działania na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności, 

6) wykonywanie zadań na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji Rzeczypospolitej Polskiej, 

Miasta Krakowa oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

7) działania na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami, 

8) upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej, 

9) wspieranie rozwoju wspólnoty międzynarodowej poprzez umożliwienie młodym 

ludziom kształtowania umiejętności przywódczych, przedsiębiorczości, poczucia 



 

 

odpowiedzialności za siebie i innych oraz promowania wartości kulturowych poza 

miejscem ich zamieszkania; 

10) budowanie – poza granicami – korzystnego wizerunku Polski poprzez organizowanie 

i uczestniczenie w projektach gospodarczych, kulturalnych, naukowych oraz 

sportowych realizowanych zgodnie z zasadami JCI; 

11) wspieranie działalności gospodarczej członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie 

i uczestniczenie w projektach szkoleniowych i edukacyjnych, o ile jest to zgodne 

z zasadami wyrażonymi przez JCI; 

12) promowanie zasad JCI, w szczególności poprzez powiększanie grona członków 

Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie jest apolityczne i będzie powstrzymywać się od działalności politycznej 

właściwej jakiejkolwiek partii lub organizacji politycznej. Członkowie Stowarzyszenia 

należący do takiej partii bądź organizacji będą unikać łączenia ich osobistej działalności 

politycznej z działalnością w Stowarzyszeniu tak, aby w opinii publicznej nie powstało 

przekonanie, iż Stowarzyszenie można łączyć z daną partą czy organizacją polityczną. 

3. Stowarzyszenie będzie powstrzymywać się od działań mających znamiona sekty oraz 

działalności religijnej, a jego członkowie będą unikać łączenia ich osobistej działalności 

religijnej z działalnością Stowarzyszenia tak, aby w opinii publicznej nie powstało 

przekonanie, iż Stowarzyszenie można łączyć z danym kościołem lub związkiem 

wyznaniowym. 

4. Stowarzyszenie jako członek JCI przestrzega zasad wyrażonych w Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka w poszanowaniu i uznaniu praw człowieka, wolności i równości. 

5. Stowarzyszenie uznając i wspierając Deklarację Praw Dziecka Organizacji Narodów 

Zjednoczonych zakłada realizowanie ciągłego programu, który zapewnia zaspokajanie jednej 

lub wielu podstawowych potrzeb dzieci, jako realizację tej Deklaracji. 

 

§ 3 

Środki realizacji celów 

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) czynny udział w życiu publicznym, 

b) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji oraz udział w takich wydarzeniach, 

c) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową, 

d) współpracę z innymi instytucjami i podmiotami oraz organami administracji publicznej, 

e) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej, 

f) organizowanie imprez lokalnych, krajowych i międzynarodowych, 

g) prowadzenie i wspomaganie działalności naukowej i szkoleniowej, 

h) zrzeszanie członków chcących wspierać działalność Stowarzyszenia, 

i) zdobywanie środków finansowych i materialnych służących realizacji celów statutowych. 

 



 

 

§ 4 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:   

a) Członków Zwyczajnych,  

b) Sympatyków oraz  

c)  Senatorów. 

2. Osoby prawne mogą być tylko Sympatykami Stowarzyszenia. 

3. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze, 

b) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd 

Stowarzyszenia, 

c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

d) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału 

w głosowaniu, 

e) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

f) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Uchwały Zarządu Stowarzyszenia 

o skreśleniu z listy członków, 

g) składania wniosku o zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu, przy czym decyzje w tej 

sprawie podejmuje Zarząd, 

h) używania określenia „Członek Stowarzyszenia JCI Kraków” lub nazwy skróconej „JCI 

Kraków” w połączeniu ze znakiem graficznym Stowarzyszenia. 

4. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani: 

a) działać z poszanowaniem zasad etyki i dobrych obyczajów – również w działalności 

zawodowej, 

b) brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia i wszelkich jego przedsięwzięciach, 

c) promować Stowarzyszenie i jego działalność, 

d) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia, 

e) opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach określonych uchwałą Walnego 

Zebrania Członków. 

5. Sympatycy i Senatorowie mają prawo do: 

a) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd 

Stowarzyszenia, 

b) przedstawiania propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

c) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym, bez 

czynnego i biernego prawa wyborczego, 

d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

6. Sympatycy i Senatorowie są zobowiązani: 

a) działać z poszanowaniem zasad etyki i dobrych obyczajów – również w 

działalności zawodowej, 

b) promować Stowarzyszenie i jego działalność, 

 

§ 5 

Członkowie Zwyczajni 

 



 

 

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna w wieku do 40 roku 

życia, prowadząca własne przedsiębiorstwo, zajmująca kierownicze stanowiska lub będąca 

osobą przedsiębiorczą, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw 

publicznych, która popiera działalność Stowarzyszenia i współdziała w realizacji jego zadań 

statutowych, uiści składkę członkowską oraz zgłosi pisemną deklarację i przedłoży pisemne 

poręczenie wystawione przez przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia. Członkostwo 

w Stowarzyszeniu poprzedza minimum 3-miesięczny okres kandydacki, w trakcie którego 

kandydat winien uczestniczyć w co najmniej 3 spotkaniach Stowarzyszenia. 

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być tylko i wyłącznie osoba, która wywodzi 

się z grona Sympatyków Stowarzyszenia i zostanie zaproszona przez Zarząd Stowarzyszenia 

do kandydowania na Członka Zwyczajnego. Każdy z Członków Zwyczajnych 

Stowarzyszenia może zgłosić do Zarządu kandydaturę Sympatyka do bycia Członkiem 

Zwyczajnym. Zarząd przed wystosowaniem oficjalnego zaproszenia do Sympatyka do 

kandydowania na Członka Zwyczajnego przeprowadza konsultacje wśród Członków 

Zwyczajnych Stowarzyszenia odnośnie kandydatury Sympatyka.  

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba nie prowadząca 

przedsiębiorstwa i nie zajmująca kierowniczego stanowiska tylko wtedy, gdy zostanie 

wcześniej przyjęta w poczet Sympatyków Stowarzyszenia zgodnie z procedurą przyjętą w §8 

ust. 3 niniejszego Statutu. 

2. Zaproszenie Zarządu przekazywana jest Sympatykowi Stowarzyszenia. Sympatyk po 

aprobacie tej decyzji staje się automatycznie Kandydatem na Członka Zwyczajnego 

Stowarzyszenia. 

3. Do obowiązków Kandydata na Członka Zwyczajnego należą: 

a) udział w 3 miesięcznym stażu na Członka Stowarzyszenia, 

b) udział w 3 oficjalnych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenia, 

c) wypełnienie i złożenie na ręce zarządu deklaracji członkowskiej, 

d) uzyskanie poparcia 2 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, 

e) wpłata składki członkowskiej. 

4. Po spełnieniu wszystkich obowiązków, określonych w punkcie 3 niniejszego paragrafu, 

Zarząd Stowarzyszenia na najbliższym spotkaniu przeprowadza głosowanie nad przyjęciem 

Kandydata do grona Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet 

Członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały a następnie niezwłocznie 

powiadamia na piśmie lub droga mailową kandydata na Członka o podjętym rozstrzygnięciu 

5. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków 

w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania powiadomienia o podjętej uchwale, o którym 

mowa powyżej. Walne Zebranie Członków może zmienić decyzję Zarządu większością 3/4 

głosów. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

6. Uroczyste przyjęcie nowych Członków odbywa się w trakcie uroczystych spotkań, 

zwoływanych przez Zarząd. Nowy członek może otrzymać srebrną odznakę JCI. 

7. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być Członkami Stowarzyszenia 

zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

8. Członkowie Założyciele z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia stają się Członkami 

Zwyczajnymi. 



 

 

§ 6 

Deklaracja członkowska 

 

Deklaracja składana przez Kandydata na Członka Zwyczajnego musi zawierać: 

1) imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL lub w przypadku 

obcokrajowców numer identyfikacyjny; 

2) oświadczenie o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia; 

3) zobowiązanie do opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach określonych 

przez Stowarzyszenie; 

4) potwierdzenie wpłaty składki w roku przystąpienia w wysokości określonej przez 

Stowarzyszenie; 

5) rekomendację pisemna dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia; 

6) oświadczenie o przestrzeganiu zapisów Statutu Stowarzyszenia, obowiązującego Regulaminu 

Stowarzyszenia, zwanego dalej Regulaminem. 

7) oświadczenie o prowadzeniu przedsiębiorstwa, z podaniem jego firmy oraz danych firmy 

(numer KRS lub numer w Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP i numer 

REGON) lub o zajmowaniu kierowniczego stanowiska, z podaniem danych firmy (lista 

danych jak wyżej). 

8) W sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 1 zdanie ostatnie, deklaracja składana przez Kandydata 

na Członka Zwyczajnego nie musi zawierać oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 

niniejszego paragrafu.   

 

§ 7 

Senatorowie 

 

1. Senatorem może zostać osoba wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która swoją postawą 

daje przykład godny do naśladowania przez każdego z Członków Stowarzyszenia. Senatorem 

można zostać po ukończeniu 40 roku życia, lub wcześniej za wybitne zasługi dla 

Stowarzyszenia lub JCI.  

2. Senatorów powołuje Prezydent Stowarzyszenia spośród kandydatów przedstawionych przez 

Zarząd Stowarzyszenia którzy uzyskali aprobatę Walnego Zebrania Członków wyrażoną 

uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.  

 

§ 8 

Sympatycy 

 

1. Sympatykami mogą być osoby prawne i fizyczne, które popierają działalność Stowarzyszenia 

i złożą pisemną deklarację zawierającą: 

a) oświadczenie o przystąpieniu; 

b) zobowiązanie do opłacania w pełnej wysokości uczestnictwa we wszystkich 

przedsięwzięciach Stowarzyszenia, w których będzie brał udział; 

c) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL 

lub w przypadku obcokrajowców numer identyfikacyjny; osoby prawne: nazwę (firmę), 

siedzibę, adres, numer REGON oraz odpis z właściwego rejestru; 



 

 

d) oświadczenie o przestrzeganiu zapisów Statutu Stowarzyszenia oraz obowiązującego 

regulaminu. 

2. Zarząd Stowarzyszenia na najbliższym spotkaniu przegłosowuje kandydaturę na Sympatyka 

Stowarzyszenia. Głosowanie jest jawne i odbywa się zwykłą większością głosów osób 

uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany 

przez Prezydenta Stowarzyszenia. W przypadku braku Prezydenta decyduje głos oddany 

przez Wiceprezydenta ds. Członkowskich. 

3. W przypadku, gdy osoba chcąca zostać Sympatykiem Stowarzyszenia nie prowadzi 

przedsiębiorstwa lub też nie zajmuje kierowniczego stanowiska, decyzję w sprawie jej 

przyjęcia w poczet Sympatyków podejmują w drodze głosowania za pomocą poczty 

elektronicznej wszyscy Członkowie Zwyczajni. Głosowanie w tej sprawie odbywa się na 

zapytanie Zarządu przesłane do Członków Zwyczajnych drogą poczty elektronicznej. 

Decyzja w sprawie przyjęcia w poczet Sympatyków podjęta zwykłą większością głosów przy 

udziale w głosowaniu co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych jest dla Zarządu wiążąca. O 

przyjęciu w poczet Sympatyków może także zdecydować w formie uchwały Walne Zebranie 

Członków przy zachowaniu kworum oraz większości przedstawionej w zdaniu 

poprzedzającym. O wyniku głosowania Zarząd informuje kandydata na Sympatyka oraz 

wszystkich Członków Zwyczajnych drogą pisemną lub poczty elektronicznej. O przyjęciu w 

poczet Sympatyków decyduje Zarząd w formie uchwały na podstawie przeprowadzonego 

głosowania Członków Zwyczajnych, a następnie niezwłocznie powiadamia na piśmie lub 

drogą poczty elektronicznej kandydata na Sympatyka o podjętym rozstrzygnięciu . 

4. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie na podstawie §5 ust. 5 niniejszego Statutu. 

 

§ 9 

Ustanie członkostwa 

 

1. Członkostwo ustaje w razie: 

a) rezygnacji z członkostwa, przy czym rezygnacja taka musi, pod rygorem nieważności, być 

złożona na piśmie, 

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do 

czynności prawnych albo utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

c) wykluczenia. 

2. Wykluczenie Członka może nastąpić w przypadku: 

a) zalegania przez Członka Zwyczajnego z zapłatą składki członkowskiej przez okres 

dłuższy niż 2 miesiące,  

b) działania na szkodę Stowarzyszenia, 

c) postępowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia lub innego członka 

Stowarzyszenia, 

d) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem, Regulaminem oraz Kodeksem 

Etycznym,  w tym nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.  

3. Przed podjęciem decyzji o usunięciu ze Stowarzyszenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje 

posiedzenie, na  które wzywa osobę, która złamała przyjęte zasady. W trakcie posiedzenia 

osoba, która złamała zasady, winna odpowiedzieć na wszystkie pytania, mające wpływ na 

sprawę, w której Zarząd się zebrał. W przypadku nie stawienia się osoby łamiącej zasady 

Stowarzyszenia Zarząd wyznacza drugie spotkanie w terminie maksymalnie 14 dni od daty 



 

 

pierwszego spotkania. W przypadku, gdy osoba łamiąca zasady się nie stawia bądź odmawia 

odpowiedzi na pytania mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, Zarząd ma prawo 

wykluczyć taką osobę ze struktur Stowarzyszenia. 

4. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały, a następnie niezwłocznie powiadamia 

Członka na piśmie lub pocztą elektroniczną o podjętym rozstrzygnięciu. Od decyzji Zarządu 

przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni licząc od 

dnia otrzymania powiadomienia o podjętej uchwale. Walne Zebranie Członków może 

zmienić decyzję Zarządu większością 3/4 głosów. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest 

ostateczna.  

5. O decyzji, o której mowa w § 9 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd informuje Członków 

Stowarzyszenia mailową pocztą elektroniczną oraz wykreśla osobę z grona Członków na 

stronie www Stowarzyszenia. 

 

§ 10 

Władze Stowarzyszenia 

 

1. Władze Stowarzyszenia stanowią: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 1 rok tj. od stycznia do 

grudnia danego roku. 

3. Dopuszczalne jest pełnienie przez członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w ramach tej 

samej pełnionej funkcji, dwóch kadencji pod rząd. Członkowie Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej mogą zostać wybrani na kolejne kadencje dopiero po przerwie trwającej 

przynajmniej jedną kadencję nowych Władz Stowarzyszenia. Wybór władz odbywa się 

w głosowaniu tajnym. 

4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: 

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) pisemnej rezygnacji, 

c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 3/4 głosów. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem 

kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres pozostały do upływu 

kadencji. Jeżeli będzie to możliwe, członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, którego 

wygaśnięcie to dotyczy, pełnić będzie swe obowiązki do momentu wyznaczenia jego 

następcy. 

 

§ 11 

Uchwały władz 

 

1. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ilości Członków danej Władzy Stowarzyszenia, chyba że 

Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

2. Uchwały są ważnie podjęte, jeżeli w Walnym Zebraniu Członków uczestniczyła co najmniej 

połowa Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, chyba że Statut stanowi inaczej. 



 

 

3. Jeśli w Walnym Zebraniu Członków zwołanym zgodnie z postanowieniami § 12 Statutu nie 

uczestniczyła co najmniej połowa Członków Zwyczajnych, Zarząd w ciągu 3 dni od daty 

Walnego Zebrania Członków zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków, które powinno 

odbyć się w terminie 14. dni od daty pierwszego Walnego Zebrania Członków. Uchwały 

Walnego Zebranie Członków zwołanego na podstawie niniejszego punktu uznaje się za 

ważnie podjęte niezależnie od ilości uczestniczących w nim Członków Zwyczajnych.  

4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. Wybór 

członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym. 

5. W przypadku gdy Członek Zwyczajny nie może uczestniczyć w Walnym Zebraniu 

Członków lub też w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, może ustanowić 

pełnomocnika, który w jego imieniu będzie głosował. Pełnomocnictwo musi być 

ustanowione w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Walne Zebranie Członków 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku i zwoływane jest przez Zarząd 

nie później niż na 1 miesiąc przed upływem kadencji Zarządu. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków Zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

4. W przypadku o którym mowa w § 12 ust. 3 lit. b oraz c, żądanie oraz wniosek o zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinny zawierać proponowany porządek 

obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż 

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takiego żądania. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których 

rozstrzygnięcia zostało zwołane, chyba że zebrani zwykłą większością głosów zgodzą się  na 

podjęcie uchwał także w innych sprawach. 

6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) ustalenie kierunków i programów działania Stowarzyszenia, 

b) uchwalanie planów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia przedstawionych 

przez Zarząd, 

c) zatwierdzania sprawozdań finansowych przygotowywanych przez Zarząd, 

d) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian, 

e) uchwalenie Regulaminu Stowarzyszenia oraz Kodeksu Etycznego, 

f) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

g) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

h) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawach udzielania lub 

odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi, 

i) rozpatrywanie odwołań Członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu, 

j) rozpatrywanie odwołań kandydatów na Członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu, 



 

 

k) ustalanie wysokości składek członkowskich i częstotliwości ich opłacania, 

l) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

i ruchomości, zaciągnięcia kredytu lub pożyczki oraz sprzedaży, nabycia lub objęcia 

udziałów lub akcji w spółce, których wartość przekracza kwotę 3.500 zł netto + VAT 

oraz udzielanie stosownych pełnomocnictw Zarządowi w sprawach majątkowych 

Stowarzyszenia, 

m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

n) powoływanie przewodniczących i członków do stałych oraz doraźnych komisji, 

o) uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 

zatwierdzenia planów pracy tych organów, 

p) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji, 

q) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych 

sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów. 

 

§ 13 

Zarząd 

 

1. Zarząd składa się z minimalnie 3 i maksymalnie 7 członków. Do zakresu działania Zarządu 

należy: 

a) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków, 

b) ustalanie wewnętrznej organizacji Zarządu, 

c) przygotowywanie i przedstawianie do zatwierdzania przez Walne Zebranie Członków 

projektów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia, 

d) składanie Walnemu Zebraniu Członków, przynajmniej raz w roku na tydzień przed 

terminem Walnego Zebrania Członków, sprawozdań z działalności Zarządu, 

e) kierowanie i zarządzanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zbywanie i nabywanie ruchomych 

i nieruchomych składników majątkowych Stowarzyszenia, zaciągania kredytów i innych 

zobowiązań stosownie do uchwał Walnego Zebrania Członków, 

g) powoływanie i odwoływanie pełnomocników, 

h) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich, 

i) wyznaczanie delegatów do krajowej federacji stowarzyszeń JCI, 

j) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 

2. Spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Walne 

Zebranie Członków wybiera Zarząd, który składa się z Prezydenta, maksymalnie 4 

Wiceprezydentów i Skarbnika. Prezydent Stowarzyszenia z kończącej się kadencji 

automatycznie staje się Członkiem Zarządu jako Były Prezydent. Jego kadencja trwa 1 rok. 

3. Senatorom przysługuje także prawo zgłaszania niewiążących wniosków dotyczących 

kandydatur na członków Zarządu. Zgłaszanymi kandydatami mogą być jednak tylko 

Członkowie Zwyczajni. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące i są zwoływane przez 

Prezydenta. 



 

 

5. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu może być doręczane członkom Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej w formie pisemnej lub mailowej. W szczególnych przypadkach zawiadomienie 

następuje telefonicznie. 

6. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 

7. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest złożenie 

ich przez dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

§ 14 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Do zakresu jej działalności 

należy: 

a) kontrola działalności Stowarzyszenia, przy czym Komisja Rewizyjna jest zobowiązana co 

najmniej raz w roku skontrolować działalność Zarządu w zakresie gospodarki finansowej, 

b) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu 

i z wnioskiem dotyczącym udzielenia (lub odmowy udzielenia) absolutorium Zarządowi, 

c) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli 

dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

d) prawo żądania zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także 

prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu. Walne Zebranie winno być zwołane 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie 

później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takiego żądania, 

e) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 

ustalonym Statutem. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 

Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący 

Walnego Zebrania, w ciągu 7 dni po dokonanym wyborze Komisji Rewizyjnej wybierają 

spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza. 

4. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej 2 razy w roku i są zwoływane przez 

Przewodniczącego lub dwóch pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. 

5. Członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym. 

6. Komisja ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Stowarzyszenia, żądać 

wyjaśnień od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia oraz korzystać z pomocy 

rzeczoznawców. 

7. Komisja składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności 

Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków. 

 

§ 15 

Majątek Stowarzyszenia 

 

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) wpływy ze składek członkowskich, 



 

 

b) wpływy z dotacji, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, 

c) dochody z majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy 

kończy się w dniu 31 grudnia 2012 r. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiana Statutu następują na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania Członków. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz uchwała o zmianie Statutu wymaga większości 

2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 

4. W razie niestawiennictwa w pierwszym terminie przynajmniej połowy liczby Członków 

Zwyczajnych Stowarzyszenia, zwołane w ciągu 14 dni w drugim terminie Walne Zebranie 

Członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o zmianie Statutu 

większością 2/3 głosów Członków obecnych na posiedzeniu. 

5. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznaczy Komisję 

Likwidacyjną w składzie 3 do 5 osób. 

6. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przekazany będzie na cele określone 

w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JCI Kraków w 

dniu 15 grudnia 2011 w Krakowie. 

 

 

 


