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ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNEROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNEROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNEROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE    

§ 1 

1. Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie CISV Polska, zwane dalej jako „CISV 
Polska”. 

2. CISV Polska jest związane z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Letnich Wiosek 
dla Dzieci zwanym dalej CISV International. CISV International jest zarejestrowane 
zgodnie z prawem Anglii i Walii jako instytucja charytatywna pod numerem 
1004273. 

3. CISV Polska jest stowarzyszeniem charytatywnym typu non-profit o charakterze 
edukacyjnym. 

4. CISV Polska posiada osobowość prawną. 

§ 2 

1. Terenem działania CISV Polska jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej . 

2. Siedzibą naczelnych władz CISV Polska jest miasto Płock. 

§ 3 

1. CISV Polska ma prawo tworzenia lokalnych Oddziałów odpowiadających 
poszczególnym terenom geograficznym, służących realizacji celów statutowych. 

2. Lokalne oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną. 

3. Decyzję w zakresie przyjęcia przez Oddział osobowości prawnej podejmuje Walne 
Zebranie Członków Oddziału. 

4. Cele i podstawy działania Oddziałów respektują postanowienia Statutu. 

5. Oddział Stowarzyszenia może uchwalić własny statut. Jeżeli statutu nie uchwalono 
stosuje się odpowiednio Statut CISV Polska. 

6. Na corocznym Walny Zebraniu Członków są ustalane zasady dotyczące terminu i 
sposobu tworzenia oddziałów lokalnych oraz ich okresowego przeglądu. 

7. Demokratycznie wybrane przedstawicielstwo lokalnych oddziałów może zostać 
poddane rewizji na Walnym Zebraniu Członków CISV POLSKA. 

§ 4 

1. Działalność CISV POLSKA opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

2. CISV Polska i jego Oddziały mogą zatrudniać niezbędną liczbę pracowników. 
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ROZDZIAŁ 2 CELE I ŚRODKI DZIAŁANIAROZDZIAŁ 2 CELE I ŚRODKI DZIAŁANIAROZDZIAŁ 2 CELE I ŚRODKI DZIAŁANIAROZDZIAŁ 2 CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA    

§ 5 

Celem CISV POLSKA jest: 

1. Tworzenie uczestnikom szansy na naukę i życie w pokoju razem z 
przedstawicielami innych narodowości poprzez prowadzenie zajęć i programów 
edukacyjnych. 

2. Nawiązywanie na całym świecie bliskich przyjaźni przez osoby działające i biorące 
udział w programach CISV, tak, aby poszczególne kraje stały się im znane poprzez 
wzajemną przyjaźń, nie zaś jako abstrakcyjne miejsca na mapie lub stereotypy 
wynikające z niewiedzy i ograniczonego doświadczenia. 

3. Tworzenie świadomości na temat podstawowych podobieństw wszystkich istot 
ludzkich, ale też zdobywanie wiedzy o różnicach pomiędzy nimi przy jednoczesnym 
respektowaniu i docenianiu tych różnic. 

4. Wytwarzanie pragnienia pokoju na całym świecie oraz aktywne działanie na jego 
rzecz. 

5. Nabywanie umiejętności komunikowania się z osobami i grupami osób nawet w
 sytuacji, kiedy uczestnicy posługują się wieloma różnymi językami i nie mają 
jednego wspólnego języka. 

6. Nabywanie przez uczestników umiejętności administracyjnych i organizacyjnych. 

7. Rozwijanie osobowości poszczególnych uczestników w taki sposób, aby byli oni 
pozbawieni istotnych barier, na przykład bariery wynikającej z uprzedzeń. 

8. Wnoszenie wkładu, poprzez badania, do nauki o relacjach międzynarodowych. 

9. Współpraca z innymi grupami o podobnych celach. 

10. Promowanie i tworzenie CISV w nowych lokalnych społecznościach. 

11. Selekcjonowanie, szkolenie i wysyłanie uczestników na zajęcia i programy w 
jednostkach podlegających CISV International. 

12. Wprowadzanie w życie i zachowywanie standardów związanych z edukacją, 
bezpieczeństwem, zdrowiem i ubezpieczeniami we wszystkich programach i 
zajęciach własnych. 

13. Wspieranie, prowadzenie, koordynowanie i ocenianie badań nad programami i 
zajęciami własnymi we współpracy z CISV International. 

14. Rozwijanie, wspieranie, prowadzenie i ocenianie programów szkoleniowych dla 
osób ponoszących odpowiedzialność jako liderzy, we współpracy z CISV 
International. 

15. Inicjowanie i wprowadzanie w życie wszystkich innych aktów prawnych 
niezbędnych w osiąganiu celów CISV lub stwarzających dogodne warunki ich 
realizacji. 
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ROZDZIAŁ 3 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIAROZDZIAŁ 3 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIAROZDZIAŁ 3 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIAROZDZIAŁ 3 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA    

§ 6 

1. Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne i prawne. 

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

(a) zwyczajnych, 

(b) wspierających, 

(c) honorowych. 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

4. Członkowie Stowarzyszenia są równocześnie członkami tego Oddziału 
Stowarzyszenia, do którego przystąpili. 

5. Członkowie działają osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do 
działania w imieniu członka stowarzyszenia musi być udzielone na piśmie. 
Pełnomocnikiem może być: małżonek, krewny w linii prostej, inny członek 
stowarzyszenia, adwokat lub radca prawny. 

§ 7 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie lub obce, która 
składa pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji celów 
statutowych. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także małoletni w wieku od 16 
do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Może on 
korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu 
Stowarzyszenia (Zarządu Oddziału) większość muszą stanowić osoby o pełnej 
zdolności do czynności prawnych. Małoletni nie może być wybierany do organów 
nadzoru Stowarzyszenia (Oddziału). 

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także, za zgodą przedstawiciela 
ustawowego, małoletni w wieku od 10 do 16 lat, bez prawa udziału w głosowaniu 
na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego 
prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 

4. Potwierdzeniem członkostwa o charakterze zwyczajnym jest legitymacja 
wydawana przez Prezesa Stowarzyszenia. 

§ 8 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna mająca swoja siedzibę 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami, która zadeklarowała 
na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 
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2. Potwierdzeniem członkostwa o charakterze wspierającym jest wpis na listę 
prowadzoną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich. 

4. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z 
wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego. Na Walnym Zebraniu 
członek wspierający posiada jedynie głos doradczy. 

§ 9 

1. Członkiem honorowym CISV Polska może być osoba szczególnie zasłużona w 
działalności na rzecz pokoju i dzieci. 

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd CISV Polska. 

3. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem 
biernego i czynnego prawa wyborczego. Na Walnym Zebraniu członek honorowy 
posiada jedynie głos doradczy. 

4. Członek honorowy zwolniony jest z opłat składkowych. 

§ 10 

Członek zwyczajny CISV Polska ma prawo: 

1. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, 

2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 

§ 11 

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy: 

1. aktywny udział w realizacji zadań CISV Polska, dawanie swą postawą przykładu 
właściwego stosunku do dzieci i młodzieży, zgodne współdziałanie z pozostałymi 
członkami dla dobra Stowarzyszenia, 

2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3. opłacanie składek członkowskich. 

§ 12 

1. Przynależność członków zwyczajnych, wspierających i honorowych do 
Stowarzyszenia ustaje w przypadku: 

(a) rezygnacji zgłoszonej na piśmie przez członka, 

(b) skreślenia, 

(c) wykluczenia ze Stowarzyszenia, 

(d) śmierci lub całkowitego ubezwłasnowolnienia członka w przypadku osoby 
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fizycznej albo zaprzestania działalności w przypadku osoby prawnej. 

2. W przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego stosuje się odpowiednio § 7 ust. 
2 statutu. 

3. Skreślenie członka może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu CISV Polska, gdy 
członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszania albo gdy członek 
nie opłaci składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca tego 
roku, mimo uprzedniego upomnienia. Od uchwały przysługuje członkowi prawo 
odwołania do Walnego Zebrania Członków CISV Polska w ciągu 14 dni od daty 
doręczenia uchwały. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie 
uchwały. 

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu 
CISV Polska, gdy członek w rażący sposób uchybia postanowieniom statutu albo 
niegodnym, zachowaniem narusza dobre imię i autorytet CISV Polska. Od uchwały 
przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 
14 dni od daty doręczenia uchwały. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje 
wykonanie uchwały. 

    

    

ROZDZIAŁ 4 JUNIORZY ROZDZIAŁ 4 JUNIORZY ROZDZIAŁ 4 JUNIORZY ROZDZIAŁ 4 JUNIORZY CISV CISV CISV CISV POLSKAPOLSKAPOLSKAPOLSKA    

§ 13 

1. Juniorem w CISV Polska jest każdy członek CISV do ukończenia 26. roku życia. 

2. CISV Polska zachęca Juniorów do aktywnego uczestnictwa w programach i 
zajęciach CISV, jak też w administracji CISV Polska na wszystkich poziomach 
organizacji. 

3. Juniorzy tworzą Dział Juniorów. Jest to integralna, ale też samo rządząca się część 
struktury CISV Polska, która musi respektować zasady statutu. 

4. Dział Juniorów stwarza szansę rozwoju umiejętności przywódczych, nauki w 
zakresie organizacji, koordynacji i podejmowania decyzji oraz posługiwania się 
prawami człowieka. 

5. Dział Juniorów może organizować zajęcia zgodnie z celami CISV Polska, 
zatwierdzonymi przez Walne Zebranie Członków. 

6. Juniorzy wybierają dwóch Krajowych Przedstawicieli Juniorów, zwanych NJRs 
(National Junior Representatives), którzy muszą być Juniorami w czasie ich 
wyborów, mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności 
prawnych. Z chwilą ukończenia 26. roku życia przez Krajowego Przedstawiciela 
Juniorów Juniorzy wybierają kolejnego przedstawiciela. Krajowi Przedstawiciele 
Juniorów reprezentują interesy Juniorów CISV w Polsce oraz poza Krajem. 
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ROZDZIAŁ 5 WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNAROZDZIAŁ 5 WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNAROZDZIAŁ 5 WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNAROZDZIAŁ 5 WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA    

§ 14 

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 

(a) Walne Zebranie Członków CISV Polska, 

(b) Zarząd Główny, 

(c) Główna Komisj a Rewizyjna. 

2. Władzami Oddziału są: 

(a) Walne Zebranie Członków Oddziału, 

(b) Zarząd Oddziału, 

(c) Komisja Rewizyjna, 

(d) Ilekroć mowa jest o władzach oddziału, należy przez to rozumieć władze 
oddziału powołanego zgodnie z podziałem administracyjnym lub 
obejmującego inny obszar w obrębie województwa. 

§ 15 

1. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór 
odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków. 

2. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby uprawnionych członków (kworum). 

3. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby 
uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Główna 
Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

§ 16 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie 
stanowi inaczej. 

2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

3. Głosowanie jest jawne, jednakże na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby 
uczestników zebrania lub posiedzenia zarządza się głosowanie tajne. 
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ROZDZIAŁ 6 NACZELNE WŁADZE STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ 6 NACZELNE WŁADZE STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ 6 NACZELNE WŁADZE STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ 6 NACZELNE WŁADZE STOWARZYSZENIA     

    

Walne Zebranie Członków CISV PolskaWalne Zebranie Członków CISV PolskaWalne Zebranie Członków CISV PolskaWalne Zebranie Członków CISV Polska    

§ 17 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie 
Członków jest najwyższą władzą CISV Polska. 

§ 18 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków CISV Polska należy: 

1. uchwalanie statutu i jego zmian, 

2. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia, 

3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz 
ocena działalności Stowarzyszenia, 

4. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania Komisji oraz Grup do Zadań 
Specjalnych oraz ustalanie zasad i procedur ich działania, 

5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną 
Komisję Rewizyjną lub delegatów, 

6. podejmowanie decyzji dotyczących udzielenia absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Głównemu, 

7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych CISV Polska, wybór 
rewidentów księgowych i zatwierdzanie deklaracji finansowych, 

8. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Głównego, Członków Zarządu Głównego i 
Głównej Komisji Rewizyjnej. 

9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

10. podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególną ważność wymagają 
decyzji Walnego Zebrania Członków CISV Polska. 

§ 19 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków CISV Polska zwoływane jest przez Zarząd 
Główny raz na rok. 

2. O terminie Walnego Zebrania Członków CISV Polska wraz z proponowanym 
porządkiem obrad Zarząd Główny zawiadamia członków pocztą elektroniczną na 
wskazane adresy e-mail na co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia. 

3. W razie nie zawiadomienia Zarządu Głównego o zmianie adresu poczty 
elektronicznej (e-mail) przez członka stowarzyszenia zawiadomienie wysłane na 
dotychczasowy adres uważa się za prawidłowe.” 
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4. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być zwołane w dwóch 
terminach. W drugim terminie zebranie jest prawomocne jeśli ilość obecnych 
członków Walnego Zgromadzenia przekroczy 25% uprawnionych do głosowania. 

§ 20 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków CISV Polska jest zwoływane: 

(a) na podstawie uchwały Zarządu Głównego, 

(b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 

(c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

(d) Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków CISV 
Polska wterminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały. 

(e) posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania może być zwołane w 
dwóch terminach. W drugim terminie zebranie jest prawomocne jeśli ilość 
obecnych członków Walnego Zebrania przekroczy 25% uprawnionych do 
głosowania. 

§ 21 

W Walnym Zebraniu Członków CISV Polska udział biorą: 

1. z głosem decydującym - wszyscy członkowie zwyczajni CISV Polska uprawnieni do 
głosowania. 

2. z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający oraz członkowie 
ustępujących władz naczelnych Stowarzyszenia, o ile nie zostali wybrani 
delegatami. 

§ 22 

1. Jeśli liczba członków CISV przekroczy wartość 100, Zarząd Główny w drodze 
uchwały może zdecydować o zastąpieniu Walnego Zebrania Członków CISV - 
Zebraniem Delegatów CISV. Wszystkie zapisy Statutu dotyczące Walnego 
Zebrania Członków CISV będą się odnosiły do Zebrania Delegatów CISV. 

2. Ilość delegatów ustalana będzie następująco: 

(a) przy ilości członków 101-300 jeden delegat na trzech członków, 

(b) przy ilości powyżej 300 członków jeden delegat na 6 członków. 

3. Zgłoszenie delegata następuje na piśmie do Zarządu Głównego. Zgłoszenie 
zawiera imiona i nazwiska członków oraz wyznaczonego przez nich delegata. Ilość 
członków wyznaczających delegata określa ust. 2. 

4. Kadencj a delegatów trwa 2 lata. 

5. Zgłoszenie delegatów na kolejną kadencję musi nastąpić na 30 dni przed 



10 

 

upływem kadencji. 

§ 23 

1. Walne Zebranie Członków CISV Polska podejmuje uchwały w obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Każdemu z członków przysługuje jeden głos. 

3. Walne Zebranie Członków ustala procedury głosowania. 

4. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje poprzez głosowanie zwykłą 
większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów, głos rozstrzygający 
należy do Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. 

5. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes CISV Polska lub, w przypadku 
jego nieobecności, wiceprezes CISV Polska. Jeżeli żaden z nich nie jest obecny 
członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego Zgromadzenia. 

    

    

Zarząd GłównyZarząd GłównyZarząd GłównyZarząd Główny    

§ 24 

1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z
 uchwałami Walnego. Zebrania Członków CISV, reprezentuje je na zewnątrz i 
ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Główny składa się z 3 - 8 członków. Zarząd wybiera ze swego grona 
Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. 

3. W wypadku powołania Oddziałów, w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia musi 
zasiadać przynajmniej po jednym członku z każdego Oddziału. Jeżeli powołano 
więcej niż trzy Oddziały, w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia muszą zasiadać 
członkowie przynajmniej trzech różnych oddziałów. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Do zakresu 
działania Zarządu należy: 

− realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

− ustalanie budżetu Stowarzyszenia, 

− sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, 

− podejmowanie decyzji w sprawie majątku ruchomego, 

− podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu 
Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków, 

− zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
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− podejmowanie uchwał w sprawie skreślania lub wykluczenia członka, 

− składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

− uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, 

− ustalanie wysokości składek członkowskich, 

− wspieranie działalności oddziałów Stowarzyszenia przez organizowanie 
systemu doradztwa, przygotowywanie i prowadzenie programów centralnych, 
organizowanie działalności szkoleniowej. 

§ 26 

1. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu Głównego albo na skutek 
potrzeb organizacyjnych, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego 
członka. Członek dokooptowany do Zarządu musi na najbliższym Walnym 
Zebraniu Członków uzyskać votum zaufania. W przeciwnym razie Walne Zebranie 
Członków dokonuje wyboru nowego członka Zarządu. Jeżeli do wyboru nie dojdzie, 
członek dokooptowany pełni dalej swą funkcję. Kadencja dokooptowanego 
członka Zarządu kończy się z upływem kadencji wybranego Zarządu. 

2. Liczba dokooptowanych Głównego trybie ust. 1 członków Zarządu Głównego nie 
może przekraczać 1/3 liczby członków tego Zarządu. 

3. Do Zarządu Głównego jest dokooptowanych dwóch Krajowych Przedstawicieli 
Juniorów CISV Polska. Jeżeli Zarząd Główny liczy mniej niż pięciu członków do 
Zarządu Głównego dokooptowany jest jeden Krajowy Przedstawiciel Juniorów 
CISV, wybrany przez Juniorów CISV Polska. 

    

Główna Komisja RewizyjnaGłówna Komisja RewizyjnaGłówna Komisja RewizyjnaGłówna Komisja Rewizyjna    

§ 27 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Stowarzyszenia 
odrębnym od Zarządu Głównego i nie podlega mu w zakresie wykonywania 
kontroli wewnętrznej i nadzoru. 

2. Do zakresu jej działania należy: 

(a) kontrola całokształtu działalności, w szczególności gospodarki finansowej 
Stowarzyszenia, przeprowadzana nie rzadziej niż 1 raz w roku, 

(b) sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych niższych 
szczebli, 

(c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków CISV Polska wraz z 
oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium 
ustępującemu Zarządowi Głównemu, 

(d) przedstawienie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków dotyczących 
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działalności Stowarzyszenia. 

§ 28 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-6 członków i wybiera spośród swoich 
członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. 

2. Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych 
członków, na miejsce ustępujących. Członek dokooptowany do Komisji Rewizyjnej 
musi na najbliższym Walnym Zebraniu Członków uzyskać votum zaufania. W 
przeciwnym razie Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego członka 
Komisji Rewizyjnej. Jeżeli do wyboru nie dojdzie, członek dokooptowany pełni dalej 
swą funkcję. Kadencja dokooptowanego członka kończy się z upływem kadencji 
Komisji Rewizyjnej. 

3. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które spełniają 
następujące warunki: 

a) nie mogą pełnić w Stowarzyszeniu funkcji podlegających kontroli ani być 
członkami organu zarządzającego ani pozostawać z takimi osobami w 
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia, 

b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej, 

c) nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w Głównej Komisji Rewizyjnej 
zwrotu kosztów ani wynagrodzenia. 

§ 29 

1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku. 

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach 
Zarządu Głównego z głosem doradczym. 

3. Każdy z członków Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo do samodzielnego 
działania i reprezentowania Głównej Komisji Rewizyjnej. 

    

    

ROZDZIAŁ 7 TWORZENIE I ZNOSZENIE ODDZIAŁÓWROZDZIAŁ 7 TWORZENIE I ZNOSZENIE ODDZIAŁÓWROZDZIAŁ 7 TWORZENIE I ZNOSZENIE ODDZIAŁÓWROZDZIAŁ 7 TWORZENIE I ZNOSZENIE ODDZIAŁÓW    

§ 30 

1. Oddział powoływany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków CISV na wniosek 
Zarządu. 

2. Obszar działania Oddziału określa uchwała Walnego Zebrania Członków o jego 
powołaniu. 
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3. Minimalna liczba członków Oddziału wynosi 15 członków zwyczajnych, chyba że 
Walne Zebranie Członków CISV postanowi inaczej. 

 

§ 31 

1. Po podjęciu przez Walne Zebranie Członków CISV uchwały o powstaniu Oddziału 
obecni członkowie z obszaru tego Oddziału w liczbie co najmniej 1/3 ogólnej liczby 
członków Oddziału określają czas i miejsce odbycia Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków Oddziału w celu wyboru władz Oddziału. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zostaje zwołane nie później niż 
w terminie 10 dni od podjęcia uchwały o powołaniu Oddziału. 

3. Nieobecnych na Walnym Zebraniu Członków CISV członków Oddziału zawiadamia 
się w dowolny dostępny sposób o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków 
Oddziału, nie później niż na trzy dni przed jego terminem. 

4. W terminie 14 dni od chwili powołania Oddziału Zarząd Oddziału jest obowiązany 
zawiadomić o powstaniu Oddziału organ nadzorujący, o którym mowa w art. 20 
ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

5. Kolejne Walne Zebrania Członków Oddziału zwoływane są na zasadach ogólnych. 

§ 32 

1. Oddział rozwiązuje się uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału albo uchwałą 
Walnego Zebrania Członków CISV na wniosek Zarządu Głównego. 

2. Likwidacją Oddziału zajmuje się Zarząd Główny. 

    

    

ROZDZIAŁ 8 WŁADZE ODDZIAŁUROZDZIAŁ 8 WŁADZE ODDZIAŁUROZDZIAŁ 8 WŁADZE ODDZIAŁUROZDZIAŁ 8 WŁADZE ODDZIAŁU    

§ 33 

Jeżeli statut CISV Polska ani statut Oddziału nie stanowią inaczej, do władz Oddziału 
stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz CISV Polska. 

    

Walne Zebranie Członków OddziałuWalne Zebranie Członków OddziałuWalne Zebranie Członków OddziałuWalne Zebranie Członków Oddziału    

§ 34 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 

(a) uchwalenie programu działalności Oddziału, 
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(b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji 
Rewizyjnej Oddziału, 

(c) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału i 
Komisję Rewizyjną Oddziału oraz członków, 

(d) podejmowanie decyzji dotyczących udzielenia absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Oddziału, 

(e) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

§ 35 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd 
Oddziału raz na rok. 

2. O terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia 
członków Oddziału na piśmie na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia 
Zebrania. 

3. Za skuteczne zawiadomienie przyjmuje się nadanie w tym terminie 
zawiadomienia listem poleconym na adres członka Stowarzyszenia. 

4. Za pisemną zgodą członka zawiadomienie może nastąpić w inny sposób, w 
szczególności na wskazany przez członka adres poczty elektronicznej. 

5. Przepisów § 32 ust. 2-4 nie stosuje się do pierwszego Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków Oddziału zwoływanego bezpośrednio po powstaniu oddziału w 
trybie § 31 statutu. 

§ 36 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane: 

1. na wniosek Zarządu Głównego, 

2. na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, 

3. na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

    

    

Zarząd OddziałuZarząd OddziałuZarząd OddziałuZarząd Oddziału    

§ 37 

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 - 8 członków. 

2. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 2 lata. 
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§ 38 

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: 

1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia na danym terenie, 

2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału i
 nadrzędnych władz Stowarzyszenia, 

3. ustalanie planów działalności i planu finansowego Oddziału oraz zatwierdzanie 
sprawozdań z ich wykonania, 

4. rejestrowanie nowych członków CISV Polska, 

5. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z
 programem CISV Polska, 

6. gospodarowanie środkami finansowymi i majątkiem Stowarzyszenia, 

7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału, 

8. powoływanie Komisji Problemowych jako organów doradczych Zarządu Oddziału, 

9. reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie objętym działalnością Oddziału. 

§ 39 

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 
na miesiąc. 

§ 40 

Postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio. 

§ 41 

Zarząd Oddziału w składzie 3 - 8 osób wybiera spośród siebie Prezesa Oddziału, 
Sekretarza i Skarbnika. 

    

    

Komisja Rewizyjna OddziałuKomisja Rewizyjna OddziałuKomisja Rewizyjna OddziałuKomisja Rewizyjna Oddziału    

§ 42 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli Stowarzyszenia na terenie 
Oddziału i składa się z 3 - 5 członków. 

2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.Postanowienia § 
27 - § 29 stosuje się odpowiednio. 
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ROZDZIAŁ 9 FUNDUSZE I MAJĄTEK CISV POLSKAROZDZIAŁ 9 FUNDUSZE I MAJĄTEK CISV POLSKAROZDZIAŁ 9 FUNDUSZE I MAJĄTEK CISV POLSKAROZDZIAŁ 9 FUNDUSZE I MAJĄTEK CISV POLSKA    

§ 43 

1. Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się: 

(a) składki członkowskie, 

(b) składki ze zbiórek, 

(c) dotacje publiczne, 

(d) zapisy, darowizny i spadki, 

(e) inne wpływy. 

 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

§ 44 

Dla ważności oświadczeń woli, jak również podejmowania wszelkich czynności w 
przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz dla reprezentacji 
prawnej Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie: Prezesa i wiceprezesa albo 
Prezesa i dwóch członków Zarządu. 

§ 441 

Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
Stowarzyszenia, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz 
ich osób bliskich.” 
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ROZDZIAŁ 10ROZDZIAŁ 10ROZDZIAŁ 10ROZDZIAŁ 10 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIAZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIAZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIAZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA    

§ 45 

1. Uchwalenie, zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały 
Walnego Zebrania Członków CISV Polska podjętej większością 2/3 głosów w 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków obecnych na Walnym 
Zebraniu Członków. 

2. W razie likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wyznacza komisję 
likwidacyjną w składzie 3-5 osób. 

3. Pozostały po likwidacji majątek przekazany będzie na cele organizacji 
działających na podobnych zasadach. 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

Statut niniejszy został uchwalony w dniu 2 lutego 2008 roku. 

Tekst jednolity przyjęTekst jednolity przyjęTekst jednolity przyjęTekst jednolity przyjęty na Walnym Zebraniu Członków CISV Polska w dniu 15 lutego ty na Walnym Zebraniu Członków CISV Polska w dniu 15 lutego ty na Walnym Zebraniu Członków CISV Polska w dniu 15 lutego ty na Walnym Zebraniu Członków CISV Polska w dniu 15 lutego 
2009 roku .2009 roku .2009 roku .2009 roku .    

Przewodniczący Walnego Zebrania CzłonkówPrzewodniczący Walnego Zebrania CzłonkówPrzewodniczący Walnego Zebrania CzłonkówPrzewodniczący Walnego Zebrania Członków    SekretarzSekretarzSekretarzSekretarz    WalnegoWalnegoWalnegoWalnegoZebraniaZebraniaZebraniaZebrania
    CzłonkówCzłonkówCzłonkówCzłonków    

Krzysztof JankowskiKrzysztof JankowskiKrzysztof JankowskiKrzysztof Jankowski    MartynaMartynaMartynaMartynaKozłowskaKozłowskaKozłowskaKozłowska    


