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§1
1. Towarzystwo Przyjaciot Dzieci, zwane dalej ,,Towarzystwem", jest ogolnopolskim

stowarzyszeniem pozytku publicznego, ktore zrzesza osoby dziataj^ce na rzecz i dla
dobra dzieci oraz ich rodzicow.

2. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem
praw i obowiqzkow jego rodzicow, opiekunow oraz innych odpowiedzialnych za nie osob.

3. Towarzystwo jest kontynuatorem mysli spotecznej i pedagogicznej swych poprzednikow:
Robotniczego Towarzystwa Przyjaciot Dzieci oraz Chtopskiego Towarzystwa Przyjaciot
Dzieci. Jest ich nastepca. prawnym oraz korzysta z ich doswiadczeri i dorobku.

4. Tozsamosc Towarzystwa, odzwierciedlona w realizacji jego celow, ksztattowana jest w
oparciu o zasady:
1) rownosci szans wszystkich dzieci do: wychowania w rodzinie, dostepu do nauki,

opieki zdrowotnej, dobr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw zyciowych,
2) sprawiedliwego, rownego traktowania, poszanowania podmiotowosci i godnosci

dziecka,
3) tolerancji, szacunku dla drugiego cztowieka, jego pracy i pogla_dow,
4) wychowania w duchu patriotyzmu,
5) integracji, solidarnosci i ochrony praw pokrzywdzonych i dyskryminowanych,
6) dzialalnosci humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy spotecznej i

wolontariatu.
5. Dziatania Towarzystwa kierowane sa_ do:

1) dzieci i mtodziezy, takze po osia,gnieciu petnoletnosci,
2) rodzicow. llekroc w niniejszym statucie mowa o rodzicach, nalezy przez to rozumiec

takze opiekunow prawnych,
3) innych osob, grup zawodowych i samorz^dowych swiadczqcych na rzecz dziecka i

rodziny,
4) ogotu spoteczenstwa.

6. Towarzystwo dziata w zgodzie z obowi^zujqcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
^ prawa krajowego i micdzynarodowego, w dialogu spotecznym z wtadz^ publiczn^.

§2
1. Petna nazwa Towarzystwa, jak rowniez jej skrot w brzmieniu ,,TPD", podlegajq ochronie

prawnej. Sa. zarejestrowane w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod
numerem: 138029 i 233412.

2. Towarzystwo posiada wtasne logo "Przyjaciel Dziecka" w kolorach biatym, granatowym
i ztotym, przedstawiajqce duza^ i mat^ dtoh, wpisane w owal z napisem ,,Przyjaciel
Dziecka" w dolnej czesci owalu. Logo podlega ochronie prawnej; nr rej. w Urzedzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej: 138030.

3. Towarzystwo posiada wtasny sztandar.
4. Jednostki organizacyjne TPD moga, posiadac sztandar. Wzor i regulamin nadawania

sztandaru okresla regulamin przyjety uchwatq Zarza_du Gtownego.

§3
1. Terenem dziatania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych

przypadkach Towarzystwo moze realizowac okreslone dziatania na terytorium innych
panstw.
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2. Siedziba_ Towarzystwa jest miasto stofeczne Warszawa. Jednostki organizacyjne
Towarzystwa posiadaja.ce osobowosc prawna. okreslaja. swoja. siedzib§ zgodnie z ich
wtasciwoscia. terytorialna..

§4
1. Towarzystwo moze bye cztonkiem krajowych, zagranicznych i miedzynarodowych

organizacji pozarza_dowych dziataja_cych na rzecz dzieci.
2. Towarzystwo reprezentuje organizacje, ktorych jest cztonkiem, za ich zgodq i w

okreslonym przez nie zakresie.

§5
1. Dziatalnosc Towarzystwa opiera si§ na pracy spotecznej i ochotniczej cztonkow oraz

wolontariuszy.
2. Dla realizacji celow statutowych Towarzystwo moze zatrudniac pracownikow, w tym

swoich czlonkow. Pracownicy uczestniczq w dziatalnosci Towarzystwa oraz wspieraja,
jego rozwoj.

3. W uznaniu wysifku i ofiarnosci osob dziataja.cych na rzecz i dla dobra dzieci Towarzystwo
moze ustalac i nadawac indywidualne lub zbiorowe odznaki, tytuty honorowe,

^^ wyroznienia, wedtug trybu i zasad okreslonych w regulaminach przyjetych przez Zarza.d
Gtowny.

4. Tytutem honorowym w rozumieniu ust. 3 jest w szczegolnosci tytut honorowego prezesa
Towarzystwa lub jego ogniwa. Odznakami w rozumieniu ust. 3 sa. w szczegolnosci
odznaki: ,,Przyjaciel Dziecka", Zastuzony Dziatacz TPD, Godnosc Przyjaciela Dziecka,
Medal im. dr. Henryka Jordana i inne.

Rozdzial II
CELE I SPOSOBY DZIALANIA

Cele
§6

Towarzystwo tworzy spoteczny ruch na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, ktorego
celem jest troska o prawa, jakosc warunkow zycia, wychowania i edukacji dziecka, jego
wszechstronny rozwoj, zdrowie, bezpieczenstwo, podmiotowosc, godnosc i rownosc szans
zyciowych.

§7

Cele Towarzystwa obejmuja. dziatalnosc pozytku publicznego w sferze zadan publicznych w
zakresie:

1) dziatalnosci na rzecz rodziny, macierzyhstwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka,

2) pomocy spotecznej kierowanej do rodzin i osob wychowuja_cych dzieci beda.cych w
trudnej sytuacji zyciowej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej,

3) nauki, edukacji, oswiaty i wychowania dzieci i mtodziezy,
4) wypoczynku dzieci i mtodziezy oraz ich opiekunow, wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
5) ochrony i promocji zdrowia, dzialalnosci na rzecz osob niepetnosprawnych i

przewlekle chorych,
6) upowszechniania i ochrony wolnosci i praw cztowieka, swobod obywatelskich oraz

dziatari wspieraja.cych rozwoj demokracji,
7) upowszechniania i ochrony praw konsumentow,
8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskosci,

oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9) kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego,
10) ^kologii i ochrony zwierza.t oraz dziedzictwa przyrodniczego,
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11) dzialalnosci charytatywnej,
12) pomocy ofiarom katastrof, klesk zywiolowych, konfliktow zbrojnych w kraju i za

granicq,
13) dzialalnosci na rzecz rownych praw kobiet i mezczyzn,
14) dzialalnosci wspomagajqcej rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych,

wspomagaja_cej rozwoj gospodarczy, w tym rozwoj przedsiebiorczosci,
15) dzialalnosci na rzecz mniejszosci narodowych i etnicznych oraz jezyka regionalnego,
16) promocji i organizacji wolontariatu,
17) przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym,
18) bezpieczeristwa dzieci i mlodziezy,
19) pomocy Polonii i Polakom za granic^,
20) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicq, dzialalnosci na rzecz integracji

europejskiej oraz rozwijania kontaktow i wspolpracy miedzy spoleczeristwami,
21) dzialalnosci na rzecz innych organizacji pozarzqdowych w zakresie zgodnym z

zadaniarni Towarzystwa.

Sposoby dziafania

§8
1. Cele i zadania, o ktorych mowa w § 6 i § 7, Towarzystwo realizuje poprzez:

1) wspolprace z organami wladzy publicznej, kosciolami, zwiqzkami wyznaniowymi,
instytucjami i organizacjami pozarzqdowymi, z pracodawcami oraz srodkami
spolecznego przekazu,

2) wyrazanie opinii i stanowiska wobec problemow i rozwia_zari mieszczqcych sie w
celach i zadaniach Towarzystwa, w tym opiniowanie aktow prawnych,

3) sprawowanie obywatelskiej kontroli oraz monitorowanie funkcjonowania instytucji
publicznych i instytucji zaufania publicznego w obszarach zwia_zanych z realizacjq
praw dziecka i niniejszego statutu,

4) promocje i organizacje spolecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowania
interwencji w sprawach dzieci, reprezentowania interesow dziecka i rodziny — za ich
zgodq - przed: szkof^, placowka, opiekuriczo-wychowawcz^, sqdem i innymi
instytucjami, wgranicach dopuszczalnych prawem,

5) inicjowanie i prowadzenie prac badawczych zwiqzanych z rozwojem dziecka, badanie
jego potrzeb i mozliwosci ich zaspokojenia,

6) wypracowywanie i wdrazanie autorskich (tepedowskich) metod wspierania dziecka i
rodziny,

7) organizacje wspolpracy miedzynarodowej, wymiany doswiadczen, upowszechniania
dorobku, mysli i praktyki pedagogicznej Towarzystwa,

8) organizacje uzupelniaja.cych sie dzialan opiekuriczych, edukacyjnych, wychowawczych,
zdrowotnych, terapeutycznych, socjalnych, spoleczno-pedagogicznych,
charytatywnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i innych, w
szczegolnosci w dziedzinie:

a) zapobiegania wychowywaniu sie dziecka poza rodziny, udzielania rodzicom
pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, prowadzenia poradnictwa
rodzinnego i prawnego, inicjowania pieczy zastepczej, prowadzenia procedur
przysposobienia oraz przygotowania kandydatow do przysposobienia dziecka,

b) tworzenia i prowadzenia specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki,
ksztalcenia, rehabilitacji spolecznej i zawodowej oraz usamodzielnienia dzieci
i mtodziezy, w tym wychowujqcych sie poza rodziny, niepelnosprawnych i
przewlekle chorych,

c) ochrony dzieci przed patologiq, ubostwem, wykluczeniem spofecznym, zlym
traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacja,
oraz innymi formami przemocy, prowadzenia edukacji i innych dzialan w
zakresie profilaktyki spolecznej, wtym uzaleznien,

2401



STATUT Towarzystwa Przyjaciol Dzieci
zmieniony przez Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatow TPD w dniu 10 czerwca 2017

d) upowszechniania wychowania obywatelskiego dzieci i mtodziezy, rozwoju
samorza.dnosci, organizacji parlamentaryzmu dzieciecego, sejmikow
dzieciecych i mtodziezowych oraz innych spotecznych akcji zbiorowych,

e) rozwoju zainteresowari, zdolnosci, inicjowania, wspierania i promowania
dzieciecej tworczosci artystycznej, prowadzenia wydawnictw organizacyjnych,
edukacyjnych i dzieciecych,

f) organizowania roznych form zagospodarowania czasu wolnego, organizacji
srodowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania dziecka, placowek
wypoczynku, wycieczek itp.,

g) podnoszenia poziomu wiedzy i kultury pedagogicznej rodzicow i ogotu
spoteczeristwa, organizowania roznorodnych form ksztatcenia i doskonalenia
nauczycieli, wychowawcow, pracownikow sluzb spotecznych, wolontariuszy
oraz innych osob pracuja.cych z dziecmi, mtodzieza. i rodzina. albo na ich
rzecz,

h) tworzenia warunkow rozwoju Towarzystwa oraz rozwoju osobistego i
zawodowego jego cztonkow i pracownikow.

2. Zadania statutowe realizowane sav przez Towarzystwo z wtasnej inicjatywy, jako zadania
zlecone albo powierzone przez podmioty publiczne ba.dz prywatne. Zadania te moga. bye
realizowane samodzielnie lub w partnerstwie z podmiotami publicznymi, prywatnymi
krajowymi alho zagranicznymi

3. W zaleznosci od celu, rodzaju, mozliwosci organizacyjnych i materialnych dziatania
Towarzystwa moga. bye prowadzone w formie: akcji, projektow terminowych, cyklicznych,
okazjonalnych, dziafalnosci o charakterze dtugotrwatym albo poprzez formy
zinstytucjonalizowane, w tym placowki, o ktorych mowa w § 9.

§9
1. Towarzystwo, po spetnieniu przewidzianych prawem warunkow, moze prowadzic szkoty

wszystkich typow, placowki oswiatowe i inne formy edukacyjne, placowki pomocy
spotecznej, placowki wspieraja^ce rodzin^ oraz rodzinna. i instytucjonalna, piecz^
zast^pcza., osrodki adopcyjne oraz niepubliczne zakfady opieki zdrowotnej i rehabilitacji,
placowki dla niepeJnosprawnych i przewlekle chorych, kultury, sportu i inne realizuja.ce
cele statutowe Towarzystwa.

2. Zarza^d Gtowny okresli w drodze uchwaty rodzaje placowek, o ktorych mowa w ust. 1.
3. Placowki, o ktorych mowa w ust. 1, bez wzgl^du na zrodto finansowania i

podporza.dkowanie resortowe, moga. funkcjonowac samodzielnie lub w zespofach
maja.cych charakter centrow albo osrodkow pracy srodowiskowej, z zachowaniem
autonomii i odrebnosci merytorycznej oraz finansowej, w zakresie okreslonym statutami
tych placowek i odrebnymi przepisami.

4. Placowki niepubliczne prowadzone przez Towarzystwo beda.ce czescia. systemow
publicznych, obok nazwy rodzajowej okreslonej obowia.zuja.cymi przepisami, uzywaja.
nazwy wynikaja.cej z tradycji albo wypromowanej przez Towarzystwo jako nazwy wtasnej.

Dziatalnosc nieodptatna, odplatna i gospodarcza

§10
1. Towarzystwo i jego jednostki organizacyjne moga. prowadzic nieodplatna. i odpJatna.

dziafalnosc pozytku publicznego zgodnie z odrebnymi przepisami. Przychod z
dziatalnosci odplatnej pozytku publicznego stuzy wyla.cznie prowadzeniu dziatalnosci
pozytku publicznego.

'.. Jednostki organizacyjne Towarzystwa posiadaja.ce osobowosc prawna. moga.
dobrowolnie podejmowac i prowadzic dziatalnosc gospodarcz^ na zasadach okreslonych
w odr^bnych przepisach. Dzialalnosc gospodarcza moze miec charakter wyta_cznie
dodatkowy w stosunku do dziatalnosci pozytku publicznego i moze bye podjeta po
uzyskaniu zgody Zarzaxlu Gtownego. Przy prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej nie

fmozna korzystac z pracy wolontariuszy.

41)2
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3. Odptatna dziatalnosc pozytku publicznego i dziatalnosc gospodarcza prowadzone przez

Towarzystwo lub jednostke organizacyjna, TPD posiadaj^ca. osobowosc prawna. nie moga^
bye prowadzone w odniesieniu do tego samego przedmiotu dziatalnosci. Prowadzenie
tych form dziatalnosci wymaga rachunkowego wyodrebnienia w stopniu umozliwiaj^cym
okreslenie przychodow, kosztow i wynikow kazdej z form, z zastrzezeniem przepisow
prawa.

4. Zarz^d Gtowny w formie uchwaty okresli:
1) zakres dzialalnosci nieodptatnej i odptatnej pozytku publicznego oraz dzialalnosci

gospodarczej, ktora^ moze prowadzic Towarzystwo lub jego jednostki organizacyjne,
2) sposob dokumentowania i sprawozdawczosci oraz sposob sprawowania przez

Towarzystwo nadzoru i kontroli nad wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej.
5. Zarz^d jednostki organizacyjnej posiadaja_cej osobowosc prawnq, ktora zamierza

prowadzic dziatalnosc gospodarcz^, okresli w formie uchwaty zakres prowadzonej
dziatalnosci nieodptatnej i odptatnej pozytku publicznego oraz zakres prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w zgodnosci z uchwaty, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1.

Rozdziai III
CZtONKOWIE TOWARZYSTWA

§11

1. Cztonkami Towarzystwa, z zastrzezeniem ust 2, moga. bye osoby fizyczne i prawne, ktore
zgtoszq gotowosc realizacji celow i zadan statutowych oraz pisemnq deklaracje
przysta.pienia do Towarzystwa. Jednolity wzor deklaracji cztonkowskiej oraz zasady
rejestracji cztonkow uchwala Zarz^d Gtowny.

2. Cztonkami Towarzystwa nie moga. bye:
1) osoby fizyczne:

a) pozbawione praw publicznych lub nie maja.ce petnej zdolnosci do czynnosci
prawnych, z zastrzezeniem § 12 ust. 4,

b) skazane prawomocnym wyrokiem sa.du za przestepstwo popetnione z winy
umyslnej scigane z oskarzenia publicznego,

c) pozbawione wtadzy rodzicielskiej lub nie realizujqce obowi^zku
alimentacyjnego wobec dzieci.

2) osoby prawne, ktorych dziatalnosc jest sprzeczna ze statutem Towarzystwa.
3. Cztonkowie Towarzystwa dziela. sie na zwyczajnych, wspierajqcych i honorowych.

§12

1. Cztonkiem zwyczajnym moze bye osoba fizyczna posiadajqca obywatelstwo polskie lub
obce. Potwierdzeniem cztonkostwa jest legitymacja, ktorej wzor zatwierdza Zarza.d
Gtowny.

2. Przyjmowanie oraz skreslanie cztonkow zwyczajnych nalezy do kompetencji zarza.du
kota.

3. Cztonek zwyczajny moze dziatac rowniez poza kotem. Przyjmowanie i skreslanie tych
cztonkow nalezy do kompetencji wtasciwego terytorialnie zarza.du oddziatu.

4. Osoby matoletnie moga. bye cztonkami Towarzystwa oraz tworzyc kota o charakterze
srodowiskowym, szkolnym, akademickim i innym. Matoletni ponizej 16 lat moga. nalezec
do Towarzystwa za zgoda^ swoich przedstawicieli ustawowych.

§13
1. Cztonek zwyczajny ma prawo:

I) uczestniczyc w zebraniach organow Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami
V statutu,
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2) wybierac i bye wybieranym do organow Towarzystwa,
3) podejmowac wszelkie dziatania dozwolone prawem w sytuacji, gdy dobro dziecka jest

zagrozone,
4) uczestniczyc w zebraniach szkoieniowych,
5) wyst^powac do organow Towarzystwa wszystkich stopni z wnioskami i skargami.

2. Do obowiqzkow cztonka zwyczajnego nalezy:
1) przestrzeganie postanowieh statutu, regulaminow i uohwat organow Towarzystwa,
2) aktywny udziat w realizacji zadaii Towarzystwa,
3) dawanie swoja. postawa. przyktadu wtasciwego stosunku do dziecka,
4) czynne popieranie celow Towarzystwa,
5) optacanie skladek cztonkowskich (z wyja,tkiem cztonkow matoletnich).

3. Wykonywanie praw i obowia.zkow przez cztonkow matoletnich odbywa sie stosownie do
ich wieku i mozliwosci.

4. Matoletni ponizej 16 lat nie posiadaja. praw okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2 z wyjajkiem kot,
ktore zrzeszaja. wyta.cznie osoby matoletnie.

5. Matoletni w wieku od 16 do 18 lat, ze wzgl^du na ograniczona. zdolnosc do czynnosci
prawnych, moga. korzystac z praw okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2 pod warunkiem, ze w
sktadzie zarzqdu jednostki, w ktorej sa. zarejestrowani, wi^kszosc stanowi^ osoby
posiadaja.ce petna. zdolnosc do czynnosci prawnych.

§14
1. Przynaleznosc cztonka zwyczajnego do Towarzystwa ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji skierowanej do zarza_du wtasciwego kota lub oddziatu,
2) skreslenia,
3) usuniecia z Towarzystwa,
4) ubezwtasnowolnienia,
5) pozbawienia praw publicznych,
6) smierci,
7) rozwia.zania Towarzystwa.

2. Skreslenie cztonka moze nasta.pic na podstawie uchwaty wtasciwego zarzqdu kota lub
zarza_du oddziatu, gdy cztonek nie bierze udziatu w zadnej z form pracy Towarzystwa lub
nie wypetnia obowia.zkow wynikaja.cych z § 13 ust. 2 pkt 5. Od tej uchwaty przystuguje
cztonkowi prawo odwotania do zarza.du jednostki organizacyjnej wyzszego stopnia w
terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

3. Usuniecie z Towarzystwa moze nastapic na podstawie uchwaty wtasciwego zarza.du kota
lub zarza.du oddziatu, gdy cztonek w raza.cy sposob narusza postanowienia statutu, albo
niegodnym zachowaniem naruszy dobre imie i autorytet Towarzystwa. Od tej uchwaty
przystuguje cztonkowi prawo odwotania do zarzqdu jednostki organizacyjnej wyzszego
stopnia w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

4. Cztonek zwyczajny moze zawiesic swoja. dziatalnosc. Informacje w tej sprawie sktada do
wtasciwego zarza.du kota lub zarzqdu oddziatu. Zawieszenie dziatalnosci cztonka nie
moze przekraczac 4 lat liczonych od daty ztozenia informacji.

5. Cztonek zwyczajny moze bye zawieszony w prawach cztonka uchwata. wtasciwego
zarza.du kota lub zarzadu oddziatu na czas trwania postepowah, o ktorych mowa w ust. 2 i 3.

§15
1. Cztonkiem wspieraja.cym moze bye osoba fizyczna lub osoba prawna deklarujqca czynne

poparcie dla celow Towarzystwa.
2. Przyjmowanie oraz skreslanie cztonkow wspierajqcych nalezy do kompetencji zarza.dow

kot i oddziatow terenowo wtasciwych dla miejsca dziatania cztonka wspierajg.cego.
3. Cztonkowie wspieraja.cy reprezentowani sq przez swoich petnomocnikow lub dziatajq

osobiscie.
4. Cztonkom wspieraja.cym przystuguja. uprawnienia okreslone w § 13 ust. 1 pkt 1 i 3-5 za

wyja.tkiem prawa do udziatu w gtosowaniach.
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^Jf \- \. Do obowia_zkow czlonka wspieraj^cego naiezy wspieranie celow i dzialalnosci

Towarzystwa rada., zaangazowaniem, a w miare mozliwosci i potrzeb takze pomoca.
materially.

6. Przynaleznosc cztonka wspieraja^cego do Towarzystwa ustaje w przypadku:
1) smierci,
2) utraty osobowosci prawnej przez czlonka wspierajqcego,
3) rezygnacji zgloszonej na pismie,
4) rozwiqzania Towarzystwa.

§16
1. Czionkiem honorowym moze bye osoba fizyczna szczegolnie zastuzona w dziatalnosci

na rzecz dzieci.
2. Godnosc cztonka honorowego nadaje Zarzqd Gtowny z inicjatywy wlasnej lub na wniosek

zarza.du regionu.
3. Prawa i obowiqzki cztonka honorowego obejmujq:

1) udziat, bez giosu decyduj^cego, we wszystkich posiedzeniach organow Towarzystwa,
2) uczestniczenie w zebraniach, konferencjach, szkoleniach i innych spotkaniach

organizowanych przez Towarzystwo,
3) posiadanie legitymacji cztonkowskiej,
4) przestrzeganie statutu i uchwat Towarzystwa,
5) czynne popieranie celow Towarzystwa.

4. Przynaleznosc czfonka honorowego do Towarzystwa ustaje w przypadkach okreslonych
w§ 15ust. 6pkt 1, 3i4.

§17
Czlonkow zrzeszonych w kotach i oddziatach Towarzystwa wia.za_ statut, uchwaty, regulaminy
i decyzje jego organow.

§18

1. Cztonkowie Zarz^du Gtownego oraz zarza.dow jednostek organizacyjnych Towarzystwa
moga. otrzymywac wynagrodzenie z tytutu petnionej funkcji na podstawie uchwaty
wtasciwego zarza^du.

2. Prawa i obowia.zki pracownikow oraz wolontariuszy Towarzystwa podlegaja. odrebnym
regulacjom prawnym.

Rozdzial IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA,

ORGANY I OSOBOWOSC PRAWNA TOWARZYSTWA

Struktura Towarzystwa

§19
1. Dla realizacji celow statutowych, tworzy sie kola i oddziaty, ktore sa. terenowymi

jednostkami organizacyjnymi (ogniwami) Towarzystwa.
2. Kola na danym terenie wchodza. w sklad oddziatow lokalnych. W przypadku braku

mozliwosci utworzenia wlasciwego terytorialnie oddzialu lokalnego, kola dzialajq w
ramach oddzialu nadrzednego.

3. Struktura oddzialow Towarzystwa odpowiada zasadniczemu podziafowi terytorialnemu
pahstwa, z zastrzezeniem ust. 4. W strukturze Towarzystwa tworzy sie oddzialy lokalne
(gminne lub dzielnicowe, miejskie i powiatowe) oraz oddzialy regionalne odpowiadaja.ce
obszarowi wojewodztwa.
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4. Zarzaxi regionu moze zdecydowac o utworzeniu oddziatu okr^gowego, ktory dziata w
obrebie danego wojewodztwa na obszarze wi§kszym niz powiat. Oddziat okr^gowy ma
charakter lokalny i podlega oddziatowi regionalnemu.

5. W razie potrzeby oddziaty, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, moga. spetniac w miejscu swojej
siedziby zadania oddziatow innego rodzaju.

6. Kota i oddziaty lokalne dziataj^ce na terenie danego wojewodztwa podlcgajq oddziatowi
regionalnemu. Oddziaty regionalne podlegaja, Zarzaciowi Gtownemu w zakresie
okreslonym przez statut.

Tworzenie oddziatow Towarzystwa

§20
1. Uchwat? w sprawie utworzenia oddziatu danego rodzaju podejmuj^ na zebraniu

zatozycielskim delegaci kot i oddziatow wybrani na walnych zebraniach kot lub
zebraniach delegatow oddziatow. Liczba delegatow kot lub oddziatow na zjazd oddziatu
powinna gwarantowac mozliwosc wytonienia sposrod nich cztonkow organow tego
oddziatu (zarzaciu i komisji rewizyjnej).

2. Protokot z zebrania zatozycielskiego zarzqd nowo powotanego oddziatu przesyta
odpowiednio do zarzaciu, na terenie ktorego dziata, do zarzaciu regionu lub do Zarzaciu
Gtownego.

3. Rejestr kot prowadzi zarza_d oddziatu lokalnego. Rejestr oddziatow lokalnych prowadzi
zarza_d regionu. Rejestr oddziatow regionalnych prowadzi ZarzacJ Gtowny.

4. Zasady tworzenia oddziatow okr^gowych okresla §19 ust. 4.

Organy Towarzystwa

§21
1. Organami krajowymi Towarzystwa sa;

1) Krajowy Zjazd Delegatow,
2) Zarza_d Gtowny,
3) Gtowna Komisja Rewizyjna,
4) Komisja Rozjemcza.

2. Organami oddziatu regionalnego sa;
1) regionalny zjazd delegatow,
2) zarzqd regionu,
3) regionalna komisja rewizyjna.

3. Organami oddziatu lokalnego sa;
1) zebranie delegatow,
2) zarzacl oddziatu,
3) komisja rewizyjna oddziatu.

4. Organami kota przyjaciot dzieci sa;
1) walne zebranie kota,
2) zarzac) kota,
3) komisja rewizyjna kota.

5. Cztonkiem organow Towarzystwa nie moze zostac osoba, o ktorej mowa w § 11 ust. 2, a
ponadto skazana prawomocnym wyrokiem saclu za przest^pstwo skarbowe popetnione z
winy umyslnej scigane z oskarzenia publicznego. Bezposrednio po wyborze cztonek
organu Towarzystwa sktada pisemne oswiadczenie o niekaralnosci wedtug wzoru
ustalonego przez Zarzaci Gtowny.

6. Kadencja organow wszystkich jednostek organizacyjnych Towarzystwa trwa 4 lata,
rozpoczyna sie z chwila. ich wyboru i wygasa z chwila. wyboru nowych organow. Kadencja
osob wybranych lub dokooptowanych w trakcie trwania kadencji organow Towarzystwa
wygasa wterminie zakonczenia kadencji danego organu.

7. Zarzaciy i komisje rewizyjne wszystkich stopni organizacyjnych Towarzystwa oraz
\a Rozjemcza mogq dokooptowac do swego sktadu nowych cztonkow w granicach
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statutowej liczby cztonkow danego organu. Liczba dokooptowanych jednorazowo
cztonkow organu nie moze wynosic wiecej niz 1/3 dotychczasowego sktadu.

8. Dokooptowanie lub odwotanie cztonka organow Towarzystwa nastepuje w formie
uchwaty podjetej wiekszosciq co najmniej 2/3 gtosow w obecnosci co najmniej potowy
cztonkow danego organu.

9. Do kadencji delegatow na Krajowy Zjazd Delegatow, regionalne zjazdy delegatow i
zebrania delegatow oddziatow lokalnych stosuje sie postanowienia ust. 6. W iazie
potrzeby przeprowadza si§ wybory uzupetniaja.ce delegatow.

§22
1. Komisje rewizyjne jednostek organizacyjnych Towarzystwa wszystkich stopni 33

statutowymi kolegialnymi organami kontroli i nadzoru, niezaleznymi od zarz^dow kot
(oddziatow) i niepodlegajqcymi im w zakresie kontroli wewnetrznej.

2. Cztonkowie komisji rewizyjnych:
1) nie mogq bye cztonkami zarzqdow ani pozostawac z nimi w zwiqzku matzeriskim, we

wspolnym pozyciu, w stosunku pokrewienstwa, powinowactwa lub podlegtosci
stuzbowej,

2) nie mogq otrzymywac z tytutu petnienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych
kosztow w wysokosci wyzszej, niz okreslone odrebnymi przepisami,

3) nie moga^ petnic funkcji w Towarzystwie, ktore podlegaj^ kontroli.
3. Komisje rewizyjne moga^ korzystac z pomocy ekspertow.
4. Posiadanie osobowosci prawnej przez jednostke organizacyjn^ Towarzystwa nie

wptywa na zakres uprawnien komisji rewizyjnych.
5. Komisje rewizyjne podlegaj^ kontroli zwierzchniej sprawowanej przez komisje rewizyjnq

oddziatu nadrzednego.

§23
1. Uchwaty organow Towarzystwa zapadajq zwyktq wiekszosciq gtosow w obecnosci co

najmniej potowy ogolnej liczby uprawnionych do gtosowania, jezeli statut nie stanowi
inaczej. W razie rownej liczby gtosow decyduje gtos przewodnicz^cego zebrania.

2. Jezeli ogtoszono dwa terminy walnego zebrania kota, zebrania delegatow oddziatu,
regionalnego zjazdu delegatow lub Krajowego Zjazdu Delegatow, w drugim terminie dla
waznosci uchwat nie wymaga sie liczby obecnych, o ktorej mowa w ust. 1. Drugi termin
nalezy wyznaczac co najmniej 15 minut po pierwszym terminie.

3. Gtosowanie jest jawne, jednakze zostaje utajnione na z^danie co najmniej 1/3
uczestnikow zebrania.

4. Towarzystwo oraz jego oddziaty i kota 53 reprezentowane w zakresie oswiadczen woli
odpowiednio przez Zarz^d Gtowny, zarzqdy oddziatow i zarzqdy kot, w imieniu ktorych
dziatajq t^cznie dwie osoby sposrod: prezesa/przewodnicz^cego kota, wiceprezesow,
sekretarza, skarbnika z zastrzezeniem ust. 5.

5. Do reprezentowania Towarzystwa i jego jednostek organizacyjnych posiadaj^cych
osobowosc prawna^ w umowach i sporach z cztonkiem odpowiednio Zarz^du Gtownego
lub zarzadu jednostki organizacyjnej stosuje sie przepisy o stowarzyszeniach. Prawo
reprezentowania przystuguje wowczas powotanemu w tym celu petnomocnikowi, a w
razie jego braku cztonkowi wlasciwej komisji rewizyjnej. Kadencja petnomocnika wygasa
najpozniej z koncem kadencji wtasciwego zarzqdu.

Osobowosc prawna Towarzystwa

§24
1. Towarzystwo Przyjaciot Dzieci posiada osobowosc prawna, zgodnie z przepisami o

stowarzyszeniach.

2. Wniosek o wpis lub wykreslenie oddziatu lub kota do Krajowego Rejestru S^dowego
sktada Zarzqd Gtowny. Ztozenie wniosku o wpis oddziatu regionalnego jest obligatoryjne.

J
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3. Kola i oddzialy lokalne Towarzystwa, mogq posiadac osobowosc prawna^ pod warunkiem:
1) spetnienia kryteriow okreslonych przez Zarza,d Glowny i po uzyskaniu zgody zarzadu

regionu,
2) uzyskania wpisu do rejestru stowarzyszeri prowadzonego przez s^d wlasciwy ze

wzgledu na obszar ich dzialalnosci.
4. Jednostki organizacyjne, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, mogq uzyskac osobowosc prawnq

wylqcznie wola^ organow Towarzystwa i wylqcznie wolq organow Towarzystwa moga^ bye
rozwia/ane. Uzyskanie osobowosci prawnej przez te jednostki uzaleznione jest od bytu
Towarzystwa.

5. Przez nabycie osobowosci prawnej jednostka organizacyjna uzyskuje zdolnosc do
czynnosci prawnych oraz zdolnosc sqdowa^ i procesowq, w zwi^zku z czym moze te
czynnosci wykonywac samodzielnie w ramach statutu. Uzyskanie osobowosci prawnej
przez jednostke organizacyjn^ ma znaczenie jedynie dla zakresu czynnosci prawnych,
ktore ta jednostka moze podejmowac samodzielnie, zgodnie z postanowieniami statutu
oraz uchwatami i decyzjami organow nadrzednych Towarzystwa.

6. Jednostka organizacyjna, ktora uzyskata osobowosc prawnq, pozostaje integralnq
czesciq struktury organizacyjnej Towarzystwa. Jednostka ta zobowiazana jest do
przestrzegania statutu i nie ma prawa zmieniac ani uchwalac wtasnego statutu lub innych
aktow sprzecznych ze statutem Towarzystwa.

7. Jednostki organizacyjne posiadaj^ce osobowosc prawna^ podlegajq oddziatowi, na
terenie ktorego dziatajg oraz 53 zobowiazane stosowac sie do uchwat i decyzji organow
nadrzednych Towarzystwa. Jednostki te ponoszq odpowiedzialnosc materialnq i prawn^
za zaci^gniete zobowiqzania finansowe.

8. Kola i oddziaty nieposiadajqce osobowosci prawnej, w zakresie uprawnien wynikajqcych
z posiadania osobowosci prawnej przez Towarzystwo, dziaJaja^ na podstawie
petnomocnictw wydanych im przez jednostki nadrzedne posiadaj^ce osobowosc prawnq.

Rozdziat V
KOtA PRZYJACIOt DZIECI

Utworzenie Kola

§25
1. Podstawowymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa 53 kota przyjaciot

dzieai, w lyin kola specjalistyczne.
2. Utworzenie i funkcjonowanie kola wymaga udzialu co najmniej siedmiu

zainteresowanych osob fizycznych. Koto moze dzialac w szczegolnosci w srodowisku
zamieszkania lub pracy, w szkotach, placowkach oswiatowych, opiekunczych lub
zdrowotnych.

3. Kola zrzeszaj^ce wytqcznie osoby maloletnie tworzone sq pod opieka^ osoby pelnoletniej.

Walne Zebranie Kola

§26
1. W sklad walnego zebrania kola wchodzq wszyscy czlonkowie zwyczajni zrzeszeni w

kole. Walne zebranie kola moze bye zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Do kompetencji walnego zebrania kola nalezy:

1) uchwalenie planu dzialania i planu finansowego kola,
2) rozpatrywanie sprawozdan zarz^du kola i komisji rewizyjnej kola,
3) podejmowanie uchwal w sprawach przedstawionych przez zarzqd kola, komisje

rewizyjnq kola i czlonkow,
podejmowanie decyzji dotyczqcych udzielenia absolutorium ustepuj^cemu zarzqdowi
kola,

10
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5) wybor zarzqdu kota i komisji rewizyjnej kota oraz delegatow na zebranie delegatow
oddziatu lub na regionalny zjazd delegatow (w przypadku braku oddziatu nizszego
stopnia).

3. Walne zebranie kota (sprawozdawcze) zwotywane jest przez zarz^d kota raz na 2 lata
oraz raz na 4 lata sprawozdawc/n-wyborcze.

4 7ar/qd kota zawiadamia cztonkow kota o terminie walnego zebrania kota z co najmniej
na 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

5 Nadzwyczajne walne zebranie kota jest zwotywane:
1) na wniosek zarzadu wyzszego stopnia,
2) na podstawie uchwaty zarzadu kota,
3) na wniosek komisji rewizyjnej kota,
4) na pisemny wniosek 1/3 ogolnej liczby cztonkow kota.

6. Zarz^d kota zwotuje nadzwyczajne walne zebranie kota w terminie 1 miesiqca od dnia
otrzymania wniosku lub podjecia uchwaty. Postanowienia ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Zarzqd Kota

§27
1. Zarzqd kota sktada sie z co najmniej 3 cztonkow.
2. Do zakresu dziatania zarzqdu kota nalezy:

1) kierowanie dziatalnosci^ kota,
2) realizowanie uchwat walnego zebrania kota oraz nadrz^dnych organow Towarzystwa,
3) realizacja celow i zadah statutowych Towarzystwa,
4) opracowanie planu dziatalnosci i planu finansowego kota oraz zatwierdzanie

rocznych sprawozdari finansowych i merytorycznych z ich wykonania,
5) przyjmowanie cztonkow kota,
6) gromadzenie srodkow finansowych na dziatalnosc kota, zbieranie sktadek

cztonkowskich oraz zarzadzanie majatkiem kota,
7) w miar§ potrzeby, uchwalanie regulaminu swojej pracy zgodnie z ramowym

regulaminem dziatania zarz^dow jednostek organizacyjnych Towarzystwa, o ktorym
mowa w § 30 ust. 7.

3. Zarzqd kota wybiera sposrod siebie przewodniczqcego, sekretarza i skarbnika.
4. Posiedzenia zarzqdu kota odbywajq sie w miare potrzeby.

Komisja Rewizyjna Kola

§28
1. Komisja rewizyjna kota kontroluje na biez^co catoksztatt dziatalnosci kota, w

szczegolnosci gospodarke finansowq, sktada sprawozdanie na zwyczajnym walnym
zebraniu kota oraz przedstawia wniosek w przedmiocie absolutorium dla zarzqdu kota.

2. W sktad komisji rewizyjnej wchodzi 3 cztonkow, ktorzy wybierajq sposrod siebie
przewodniczqcego i sekretarza. Przepis § 22 stosuje si§ odpowiednio.

3. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywajq sie co najmniej 2 razy w roku.
4. Cztonkowie komisji maja. prawo brae udziat w posiedzeniach zarzadu kota z gtosem

doradczym.
5. Walne zebranie kota, ktore nie posiada osobowosci prawnej, moze zrezygnowac z

utworzenia komisji rewizyjnej. W takiej sytuacji zadania okreslone w ust. 1 w kola
wykonuje komisja rewizyjna stopnia nadrzednego.

Rozdziaf VI
ODDZIALY LOKALNE

Zebranie Delegatow

§29
Zebranie delegatow moze bye zwyczajne lub nadzwyczajne.
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2. Do kompetencji zebrania delegatow nalezy:
1) uchwalenie programu dziatalnosci towarzystwa na terenie oddziatu,
2) podejmowanie uchwat w sprawach przedstawionych przez zarzqd oddziatu, komisje

rewizyjna^ oddziatu oraz delegatow,
3) wykonywanie zadari, o ktorych mowa odpowiednio w § 26 ust. 2 pkt 2, 4 i 5,
4) wybor deiegatow odpowiednio na gminny (dzielnicowy), miejski, powiatowy,

okregowy lub regionalny zjazd delegatow,
5) podejmowanie innych uchwat, ktore ze wzgl^du na szczegolnq waznosc wymagajq

decyzji zebrania delegatow.
3. Zwyczajne zebranie delegatow (sprawozdawcze) jest zwotywane przez zarz^d oddziatu

raz na 2 lata w celu przyjecia sprawozdania zarza.du za ten okres i udzielenia mu
absolutorium. Raz na 4 lata, zgodnie z harmonogramem wyborczym, zebranie
delegatow ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.

4. O terminie zebrania delegatow zarzqd oddziatu zawiadamia delegatow wraz z
proponowanym porzqdkiem obrad na 2 tygodnie przed terminem zebrania.

5. Nadzwyczajne zebranie delegatow jest zwotywane:
1) na wniosek zarzadu regionu,
2) na podstawie uchwaty zarza_du oddziatu,
3) na wniosek komisji rewizyjnej oddziatu,
4) na pisemny wniosek 1/3 ogolnej linzby zarz^dow kot przyjaciot dzieci dziatajqcych na

terenie oddziatu.
6. Zarzad oddziatu zwotuje nadzwyczajne zebranie delegatow w terminie 2 miesiecy od

dnia otrzymania wniosku lub podjecia uchwaty. Postanowienia ust. 4 stosuje si§
odpowiednio.

7. W zebraniu delegatow udziat biora;
1) z gtosem decydujqcym - delegaci kot w proporcji ustalonej przez zarza.d regionu w

stosunku do liczby cztonkow oraz delegaci wybrani przez cztonkow dziataja.cych poza
kotem, proporcjonalnie do ich liczby,

2) z gtosem doradczym - cztonkowie organow, ktorzy nie sa. delegatami, oraz
zaproszone osoby.

Zarzqd Oddziatu

§30
1. Zarzqd oddziatu sktada sie z 5-15 cztonkow.
2. Do zakresu dziatania zarza.du oddziatu nalezy:

1) kierowanie dziatalnosci^ Towarzystwa na danym terenie,
2) prowadzenie dziatalnosci statutowej, o ktorej mowa w § 6-8, oraz wspieranie pracy

jednostek nizszego stopnia w tym zakresie,
3) realizowanie uchwat zebrania delegatow oddziatu

Towarzystwa,
4) decydowanie o sprawach przedstawionych przez prezydium zarzadu,
5) zawieszanie uchwat zarz^dow jednostek nizszego stopnia, jesli 53 sprzeczne ze

statutem lub uchwatami nadrz^dnych organow Towarzystwa albo z przepisami
prawa,

6) ustalanie planow dziatalnosci statutowej i finansowej oddziatu oraz zatwierdzanie
rocznych sptawozdah finansowych i merytorycznych z ich wykonania, plany i
sprawozdania powinny uwzgl^dniac plany i sprawozdania przedstawiane przez
jednostki organizacyjne nizszego stopnia,

7) gospodarowanie funduszami i majajkiem oddziatu,
8) zacia_ganie zobowiqzah finansowych w ramach posiadanych srodkow i uprawnien,
9) zwotywanie zebrania delegatow oddziatu,
10) powotywanie komisji problemowych jako organow doradczych zarzqdu,

y 11) reprezentowanie Towarzystwa na terenie objetym dziatalnosci^ oddziatu,

12
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12)sprawowanie nadzoru nad dziatalnoscia. jednostek organizacyjnych oraz
podejmowanie decyzji w sprawach przekraczaj^cych ich kompetencje,

13) w uzasadnionych przypadkach podejmowanie uchwaty o odwotaniu swojego cztonka,
14) rejestrowanie kot przyjaciot dzieci oraz cztonkow dziataja.cych poza kotem.

3. Zarzad oddziatu wybiera sposrod siebie prezydium w sktadzie 5-7 osob, w tym prezesa,
wiceprezesow, sekretarza i skarbnika.

4. Do zakresu dziatania prezydium zarz^du oddziatu nalezy:
1) kierowanie na terenie oddziatu dziatalnosciq Towarzystwa w sprawach biez^cych pod

przewodnictwem prezesa,
2) opracowywanie projektow planu dziatania i planu finansowego oddziatu oraz

sprawozdari z ich realizacji,
3) bieza.ce zarzqdzanie srodkami majqtkowymi oraz pieni^znymi w ramach

zatwierdzonego planu finansowego,
4) realizowanie uchwat zebrania delegatow oddziatu i zarzqdu oddziatu,
5) zwotywanie posiedzenia zarzqdu oddziatu niezwtocznie po otrzymaniu wniosku co

najmniej 1/4 cztonkow zarza.du albo z inicjatywy wtasnej nie rzadziej, niz raz w roku.
5. Posiedzenia prezydium zarz^du odbywajq si§ w miare potrzeby, nie rzadziej jednak niz

raz na trzy miesi^ce.
6. Zarzqd i jego prezydium dziatajq pod przewodnictwem prezesa zarz^du.
7. Organizacje, tryb pracy i podziat kompetencji cztonkow zarzqdu oddziatu oraz jego

prezydium okresia regulamin uchwalony przez zarza_d oddziatu. Zarzad Gtowny uchwala
ramowy regulamin dziatania zarza.dow jednostek organizacyjnych Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna Oddziatu

§31
1. Komisja rewizyjna oddziatu jest organem kontroli Towarzystwa na terenie oddziatu.
2. W sktad komisji rewizyjnej wchodzi 3-5 cztonkow. Komisja wybiera sposrod siebie

przewodniczqcego i sekretarza. Przepis § 22 stosuje sie odpowiednio.
3. Do zakresu dziatania komisji rewizyjnej nalezy:

1) dokonywanie, nie rzadziej niz raz w roku, kontroli i oceny catoksztattu dziatalnosci
zarzadu oddziatu,

2) sprawowanie nadzoru nad dziatalnosciq komisji rewizyjnych nizszych stopni,
3) kontrolowanie jednostek organizacyjnych nizszego stopnia, takze tych, ktore

posiadaja. osobowosc prawnq, wydawanie opinii i zaleceh w razie stwierdzenia
uchybien,

4) sktadanie sprawozdaii na zebraniu delegatow oddziatu wraz z ocena^ dziatalnosci i
wnioskami dotyczqcymi absolutorium dla ustepujqcego zarzadu oddziatu,

5) przedstawianie zarz^dowi oddziatu i jego prezydium uwag i wnioskow dotycz^cych
dziatalnosci Towarzystwa.

4. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaja^ sie co najmniej 2 razy w roku.
5. Cztonkowie komisji rewizyjnej majq prawo brae udziat w posiedzeniach zarzqdu oddziatu

i jego prezydium z gtosem doradczym.

Rozdziat VII
ODDZIAtY REGIONALNE

Dziatalnosc oddzialu regionalnego

§32
1. Oddziat regionalny swojq dziatalnosciq obejmuje obszar wojewodztwa.
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2. Siedzibq organow oddziatu regionalnego jest miasto bed^ce siedzibq wojewody lub
sejmiku wojewodztwa. Dopuszcza sie inna^ lokalizacje siedziby oddziatu regionalnego na
mocy uchwaty regionalnego zjazdu delegatow.

3. W miescie bedqcym siedzibq oddziatu regionalnego oddziat ten moze jednoczesnie
petnic funkcje oddziatu miejskiego.

4. Oddziaty regionalne nosza, nazwe w brzmieniu: Towarzystwo Przyjaciot Dzieci, po czym
podaje sie nazwe regionu wyrazon^ przymiotnikiem, np.: ,,Towarzystwo Przyjaciot Dzieci
Dolnoslqski Oddziat Regionalny".

Regionalny Zjazd Delegatow

§33
1. Regionalny zjazd delegatow moze bye zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Do kompetencji regionalnego zjazdu delegatow naiezy:

1) rozpatrywanie sprawozdah z dziatalnosci zarz^du regionu i regionalnej komisji
rewizyjnej,

2) podejmowanie uchwat w sprawach przedstawionych przez zarzqd regionu,
regionalna. komisje rewizyjnq i delegatow,

3) wyborzarzqdu regionu i regionalnej komisji rewizyjnej,
4) wybor delegatow na krajowy zjazd delegatow, zgodnie z limitem ustalonym przez

Zarz^d Glowny,
5) wykonywanie zadan, o ktorych mowa odpowiednio w § 26 ust. 2 pkt 4 oraz § 29 ust.

2 pkt 1 i 5.
3. Regionalny zjazd delegatow desygnuje, sposrod delegatow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt

4, dwie osoby na cztonkow Zarzqdu Gtownego, w tym prezesa zarzqdu regionalnego. W
szczegolnych wypadkach regionalny zjazd delegatow moze:
1) w miejsce prezesa na cztonka Zarzqdu Glownego desygnowac wiceprezesa lub

innego czlonka prezydium, albo
2) desygnowac tylko jednego cztonka prezydium zarz^du.

4. Przepisy § 29 ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do regionalnego zjazdu delegatow.

§34

1. Nadzwyczajny regionalny zjazd delegatow jest zwotywany:
1) na wniosek Zarza_du Gtownego,
2) na podstawie uchwaty zarzqdu regionu,
3) na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej,
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogolnej liczby oddziatow.

2. Zarzqd regionu zwotuje nadzwyczajny regionalny zjazd delegatow w terminie 3 miesiecy
od dnia otrzymania wniosku lub podjecia uchwaty. Przepisy § 29 ust. 3 i 4 stosuje sie
odpowiednio.

§35
W regionalnym zjezdzie delegatow udziat biora;

1) z gtosem decyduj^cym - delegaci wybrani na zebraniach delegatow oddziatow, a w
przypadku ich braku - na walnych zebraniach kot w proporcji ustalonej przez zarzqd
regionu w stosunku do liczby cztonkow,

2) z gtosem doradczym - cztonkowie ustepujqcych organow oddziatu regionalnego, o
ile nie zostali wybrani delegatami, osoby zaproszone.
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Zarzqd Oddzialu Regionalnego

§36

1. Zarzad oddziatu regionalnego uzywa nazwy: ,,Zarzqd Regionu". Wjego skfad wchodzi 7-
30 czionkow.

2. Do zakresu dziaJania zarzqdu regionu nalezy:
1) podejmowanie uchwat w sprawie zawieszenia lub rozwiqzania zarzqdu jednostki

organizacyjnej nizszego szczebia nie posiadajqcej osobowosci prawnej, ktory razqco
narusza przepisy prawa, albo w sprawie likwidacji tej jednostki w przypadku trwatego
zaprzestania przez niq dziafalnosci,

2) wykonywanie zadari, o ktorych mowa odpowiednio w § 30 ust. 2 pkt 1-13 oraz § 39 ust. 5.

3. Zarzqd regionu wybiera sposrod siebie prezydium zarzqdu w sktadzie 5-9 osob, w tym
prezesa, co najmniej jednego wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

4. Do dzialania prezydium zarzqdu regionu stosuje si§ odpowiednio postanowienia § 30
ust. 4-7.

Regionalna Komisja Rewizyjna

§37
Do dziafalnosci regionalnej komisji rewizyjnej odpowiednie zastosowanie majq
postanowienia § 31.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

RozdziatVIII
ORGANY KRAJOWE TOWARZYSTWA

Krajowy Zjazd Delegatow

§38
Krajowy Zjazd Delegatow moze bye zwyczajny lub nadzwyczajny.
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatow nalezy:
1) uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
2) uchwalanie Kodeksu Etycznego Towarzystwa, ktory okresla standardy dziatalnosci

wiqzqce cztonkow i organy Towarzystwa,
3) podejmowanie uchwat w sprawie rozwiqzania Towarzystwa,
4) wykonywanie zadan, o ktorych mowa odpowiednio w § 26 ust. 2 pkt 4, § 29 ust. 2 pkt

1 i 5 oraz § 33 ust. 2 pkt 1-3.
Przepisy § 29 ust. 3 stosuje sie odpowiednio do Krajowego Zjazdu Delegatow. O terminie
Krajowego Zjazdu Delegatow i proponowanym porzqdku obrad Zarzqd Gtowny
zawiadamia delegatow co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczecia Zjazdu.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatow jest zwotywany:
1) na podstawie uchwaty Zarzqdu Gtownego,
2) na wniosek Gtownej Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogolnej liczby zarzqdow regionu.
Zarzqd Gtowny zwotuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatow w terminie 3 miesiecy
od dnia otrzymania wniosku lub podjecia uchwaty. Postanowienia ust. 3 stosuje sie
odpowiednio.
W Krajowym Zjezdzie Delegatow udziat biorq:
1) z gtosem decydujqcym - delegaci oraz prezesi zarzqdow regionu, zgodnie z § 33 ust.

2 pkt 4 i ust. 3, wybrani na zjazdach regionalnych oraz 8 delegatow desygnowanych
przez ust^pujqcy Zarzqd Gtowny,

2) z gtosem doradczym - osoby zaproszone oraz cztonkowie ustepujqcych organow
krajowych Towarzystwa, o ile nie zostali wybrani delegatami,

3) cztonkowie honorowi, na zasadach, o ktorych mowa w § 16 ust. 3 pkt 1.
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Zarzqd Glowny

§39
1. Zarzad Gtowny jest naczelnym organem Towarzystwa, ktory kieruje catoksztattem jego

dziatalnosci a za swoj^ dziatalnosc odpowiada przed Krajowym Zjazdem Delegatow. W
okresie pomiedzy krajowymi zjazdami delegatow Zarzqd Gtowny jest najwyzsza_ wtadz^
w Towarzystwie.

2. Zarzqd Gtowny sktada si? z 33-40 cztonkow powotanych na mocy uchwaty Krajowego
Zjazdu Delegatow. W jego sWad wchodza, osoby, u kloiych rnowa w § 33 ust. 3 oraz
osoby desygnowane przez ustepujqcy Zarzad Gtowny w liczbie nie wiekszej, niz 8. Od
daty regionalnego zjazdu delegatow (wyborczego) do Krajowego Zjazdu Delegatow
Zarzad Gtowny dziata w niezmienionym sktadzie.

3. Do kompetencji Zarz^du Gtownego nalezy:
1) ustalanie kierunkow i planow dziatalnosci statutowej Towarzystwa, okreslanie zadari i

kierunkow wspoldziatania z innymi podmiotami, w szczegolnosci z wtadzami
paristwowymi, administracjq samorzqdowa_, instytucjami, placowkami naukowymi,
stuzbq zdrowia, organarni ochrony i pomocy prawnej, organizacjami politycznymi i
pozarzgdowymi oraz kosciotami i zwia.zkami wyznaniowymi,

2) przyjmowanie sprawozdah z dziatalnosci statutowej i finansowej, sktadanych przez
oddziaty regionalne,

3) decydowanie o przyst^pieniu Towarzystwa do miedzynarodowych organizacji,
4) skreslony
5) powotywanie zarza.du komisarycznego w jednostce organizacyjnej posiadajqcej

osobowosc prawnq na okres nie przekraczaj^cy 3 miesiecy w przypadku, gdy jej
zarz^d wykazuje razqce lub uporczywe naruszanie przepisow prawa lub statutu,

6) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarz^du Gtownego,
Gtownq Komisj? Rewizyjnq i Komisj^ Rozjemcza.,

7) okreslanie minimalnej wysokosci sktadek cztonkowskich,
8) rozpatrywanie odwotan od uchwal Prezydium Zarz^du Gtownego,
9) przygotowanie projektu zmian statutu,
10)uchwalanie regulaminow przyznawania odznaczeh i wyroznieh,
11)podejmowanie uchwat w innych sprawach ustalonych w statucie,
12)reprezentowanie Towarzystwa wobec wtadz krajowych, urzedow centralnych,

stowarzyszeri i innych podmiotow oraz poza granicami w zakresie dziatalnosci
statutowej.

13)wykonywanie zadah, o ktorych mowa odpowiednio w § 30 ust. 2 pkt 1-9 i 12-13.
4. Zarzqd Gtowny wybiera sposrod siebie Prezydium w sktadzie 7-13 osob, w tym prezesa,

co najmniej jednego wiceprezesa, sekretarza generalnego i skarbnika.
5. Zarzqd Gtowny moze powotywac krajowe komitety, sekcje i zespoty wspoidziataja.ce z

organizacjami miedzynarodowymi lub nalezqce do miedzynarodowych organizacji,
ktorych celem jest wychowanie i opieka nad dziecmi.

6. Zarzqd Gtowny moze powotac jako organ doradczy i opiniotworczy Rad§ Spoteczna.
Towarzystwa sposrod osob mog^cych wniesc tworczy wktad w rozwoj i doskonalenie
dziatalnosci Towarzystwa.

7. Zarzad Gtowny moze odwotac swojego cztonka z inicjatywy co najmniej 5 cztonkow
Zarz^du Gtownego lub na wniosek zarza_du regionu w odniesieniu do cztonka przez
nlego desygnowanego.

§40
1. Do zakresu dzialania Prezydium Zarz^du Gtownego nalezy wykonywanie zadan, o

ktorych mowa odpowiednio w § 30 ust. 4., a ponadto:
1) powotywanie statych komisji problemowych oraz zespotow do opracowania

okreslonych tematow,
2) opracowywanie projektow zasad i regulaminow przyznawania odznak i wyroznien,
3) prowadzenie innych zadah wynikaj^cych z postanowieh statutu.
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2. Do dziatania Prezydium Zarzqdu Gtownego stosuje sie odpowiednio postanowienia § 30
ust. 5-7.

Gtowna Komisja Rewizyjna

§41
1. Gtowna Komisja Rewizyjna sktada sie z 5-7 cztonkow, ktorzy wybierajq sposrod siebie

przewodnicza_cego, wiceprzewodnicza_cego i sekretarza.
2. W pozostafych sprawach do dziatalnosci Gtownej Komisji Rewizyjnej odpowiednie

zastosowanie maja. postanowienia § 31.
3. Gtowna Komisja Rewizyjna koordynuje prace spotecznych zespotow ds. audytu.

Komisja Rozjemcza
§42

1. Komisja Rozjemcza prowadzi postepowania pojednawcze i dyscyplinarne.
2. Przewodniczgcego Komisji Rozjemczej powotuje Zjazd Delegatow. Cztonkow Komisji

Rozjemczej powotuje Zarzqd Gtowny na wniosek Przewodnicza.cego.
3. Cztonkowie Komisji Rozjemczej nie moga. bye cztonkami innych organow w jednostkach

organizacyjnych Towarzystwa ani pozostawac w stosunku umownym z Towarzystwem.
4. Postepowanie pojednawcze ma na celu polubowne rozwia_zanie konfliktu pomiedzy

cztonkami, pomiedzy organami lub pomiedzy cztonkiem i organem Towarzystwa.
Postepowanie pojednawcze nie moze zastepowac odwotania do organu nadrzednego.

5. Postepowanie dyscyplinarne przeprowadza sie wobec cztonka Towarzystwa, ktory dziata
na szkod? Towarzystwa albo w inny sposob narusza zasady etyki lub przepisy prawne.
Komisja Rozjemcza, po wystuchaniu stron i zapoznaniu sie z dowodami, moze
wymierzyc obwinionemu kare upomnienia lub zwrocic sie do Zarza.du Gtownego z
uzasadnionym wnioskiem o wydalenie z Towarzystwa.

6. Przy Komisji Rozjemczej dziata rzecznik dyscyplinarny powotywany przez Zarza.d
Gtowny, ktory reprezentuje Towarzystwo podczas postepowania dyscyplinarnego.
Obwiniony o przewinienie dyscyplinarne ma prawo bronic sie osobiscie lub przy pomocy
ustanowionego przez siebie obroncy.

7. Postepowanie pojednawcze i postepowanie dyscyplinarne przeprowadza sie na wniosek
zainteresowanych stron, odpowiedniego zarza_du lub odpowiedniej komisji rewizyjnej. O
wszczeciu postepowania dyscyplinarnego decyduje rzecznik dyscyplinarny.

8. Zarza.d Gtowny uchwala regulamin Komisji Rozjemczej, ktory okresla tryb jej dziatania
oraz zasady dziatania rzecznika dyscyplinarnego. Zmiany w regulaminie nie maja.
zastosowania do spraw toczqcych sie w chwili jego uchwalenia.

Rozdziaf IX
FUNDUSZE I MAJATEK TOWARZYSTWA

§43
1. Majatek Towarzystwa jest dobrem wspolnym. Na fundusze i majajek Towarzystwa

sktadajq sie:
1) prace spoteczne cztonkow Towarzystwa,
2) dochody ze sktadek cztonkowskich,
3) wptywy ze zbiorek - ofiarnosc publiczna,
4) subwencje, dotacje grantowe i wptywy na realizacje zadah zleconych,
5) darowizny, spadki i zapisy,
6) przychody z majqtku Towarzystwa,
7) przychody z depozylow barikowych oiaz innych form lokowania srodkow pienieznych,
8) wptywy z dziatalnosci gospodarczej,

2. Towarzystwo gromadzi swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach
dziataj^cych na podstawie prawa polskiego.
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3. Oddziat, w ktorego sktad wchodza. terenowe jednostki organizacyjne, moze prowadzic
obslug§ ksiegowa. tych jednostek na zlecenie ich zarza.dow.

4. Jednostki, ktore posiadaja. osobowosc prawna. lub uzyskaly zgod§ jednostki nadrzednej
moga. organizowac zbiorki publiczne. Cel zbiorki nie moze bye sprzeczny ze statutem
Towarzystwa. Prowadzenie zbiorki publicznej poza rejonem danej jednostki wymaga
^gody odpowiedniej jednostki nadrzednej. W sprawach uzyskiwania zezwoleh na
prowadzenie zbiorek majq zastosowanie przepisy o zbiorkach publicznych.

5. Srodki pieniezne, niezaleznie od zrodet ich pochodzenia, sa. gromadzone przez dana.
jednostk^ organizacyjna. wylqcznie na rachunku bankowym.

6. Caty dochod z dziatalnosci gospodarczej Towarzystwo oraz jego jednostki organizacyjne
przeznaczaja. na dzialalnosc statutowa. i nie moga. dochodu tego przeznaczyc do podziatu
pomiedzy swoich czionkow.

§44
1. Towarzystwo moze nieodptatnie otrzymywac na wtasnosc lub do uzytkowania

nieruchomosci oraz inne prawa maja.tkowe.
2. Przyjecie przez Towarzystwo darowizny lub spadku nie moze powodowac przejecia

dtugow przewyzszaja.cych wartosc mienia przyjmowanego.
3. Nieruchomosci i aktywa trwate, beda^ce wlasnoscia. Towarzystwa w dniu 28 maja 2011 r.,

pozostaja. wtasnoscia. Towarzystwa. Do ich zbywania oraz obcia_zania, a takze do
podejmowania decyzji dotycza.cych sposobu wykorzystania upowazniony jest wytqcznie
Zarzqd Gtowny.

4. Nieruchomosci i srodki trwaie, ktore zostaty pozyskane przez jednostki posiadaja.ce
osobowosc prawna., stanowia. wtasnosc tych jednostek jako dobro wspolne Towarzystwa.

5. Nabywanie, zbywanie i obcia.zanie skladnikow mienia, o ktorym mowa w ust. 4 nalezy do
kompetencji zarza.dow tych jednostek, z zastrzezeniem ust. 6. Decyzje w tych sprawach
podejmuje w formie uchwaty odpowiedni zarza.d zgodnie z zasadami okreslonymi w § 23.

6. O zamiarze zbycia lub obciqzenia sktadnikow mienia, o ktorym mowa w ust. 4, jednostka
beda,ca wlascicielem tego mienia informuje Zarzaxl Glowny. Ostateczn^ decyzje, na
wniosek zainteresowanego, podejmuje w formie uchwaty Zarza_d Gtowny.

7. Uzyskanie osobowosci prawnej przez oddziat regionalny, a w przypadku jego braku
przez inny oddziat posiadajqcy osobowosc prawn^, upowaznia go do wysta.pienia do
Zarza.du Gtownego z wnioskiem o przeniesienie na jego rzecz praw wtasnosci aktywow
trwatych lub nieruchomosci potozonych na obszarze jego dziatalnosci.

§45
1. Zacia.gniecie zobowia_zania o charakterze biezqcym przez jednostk^ organizacyjna.

Towarzystwa, w tym jednostk§ posiadaja.ca. osobowosc prawna., wymaga uzyskania
zgody jednostki nadrzednej udzielonej po przedbzeniu planu sptaty i sposobu
zabezpieczenia tego zobowia.zania.

2. Jednostki organizacyjne Towarzystwa posiadaja.ce osobowosc prawna. ponosza.
wyta.czna. odpowiedzialnosc za swoje zobowiqzania maja.tkowe.

3. Uzyskanie osobowosci prawnej przez jednostk? organizacyjna. Towarzystwa skutkuje
przejeciem istnieja.cych zobowia.zah powstalych w wyniku wczesniejszego dziatania tej
jednostki.

4. Cztonkowie organow Towarzystwa zobowia.zani s^ dotozyc nalezytej starannosci przy
wykonywaniu swoich obowia.zkow oraz ponosza. osobista. odpowiedzialnosc za powstata.
z ich winy szkod§ polegaja.ca. na niemoznosci wykonania zobowia.zan zacia.gnietych
przez Towarzystwo. Nie wyta.cza to zastosowania przepisow o odpowiedzialnosci
materialnej pracownikow.

§46
Zabrania sie:

1) udzielania pozyczek lub zabezpieczania zobowia.zan maja.tkiem Towarzystwa w
stosunku do jego cztonkow, cztonkow organow lub pracownikow oraz osob, z ktorymi
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cztonkowie, cztonkowie organow oraz pracownicy pozostaja. w zwi^zku malzeriskim,
we wspolnym pozyciu albo w stosunku pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo 53
zwigzani z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami
bliskimi",

2) przekazywania majqtku Towarzystwa na rzecz jego cztonkow, cztonkow organow lub
pracownikow oraz ich osob bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osob
trzecich, w szczegolnosci, jezeli przekazanie to nast^puje bezptatnie lub na
preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania maja.tku Towarzystwa na rzecz cztonkow, cztonkow organow lub
pracownikow oraz ich osob bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osob
trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezposrednio wynika z celu statutowego
Towarzystwa,

4) zakupu towarow lub ustug od podmiotow, w ktorych uczestniczq cztonkowie
Towarzystwa, cztonkowie jego organow lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich lub po cenach wyzszych niz
rynkowe.

Rozdzial X
ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE TOWARZYSTWA

§47
1. Uchwalenie, zmiana statutu i rozwiqzanie Towarzystwa wymaga uchwafy Krajowego

Zjazdu Delegatow podj§tej wiekszosci^ 2/3 gtosow w obecnosci co najmniej potowy
ogolnej liczby delegatow.

2. Likwidacja Towarzystwa moze nasta_pic na podstawie uchwaty Krajowego Zjazdu
Delegatow lub orzeczenia sqdu.

3. W razie likwidacji Towarzystwa Krajowy Zjazd Delegatow wyznacza komisje likwidacyjna,
w sktadzie 3-5 osob.

4. Majqtek pozostaty po likwidacji Towarzystwa przekazany b^dzie na cele opieki nad
dziecmi.

5. W przypadku likwidacji jednostki Towarzystwa, ktora posiada osobowosc prawn^, jej
majqtek, prawa i zobowi^zania przejmuje Towarzystwo.
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Rozdzial XI
PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE

§48
Terminy, o ktorych mowa w statucie lub w innych dokumentach uchwalonych przez organy
Towarzystwa, liczone sa. w oparciu o zasady okreslone w ustawie - Kodeks cywilny.

§49
Statut wchodzi w zycie z dniem uchwalenia, z moca_ obowi^zujqc^ od dnia rejestracji.

§50
Z dniem wejscia w zycie niniejszego statutu traci moc statut uchwalony przez XVI Krajowy
Zjazd Delegatow Towarzystwa w dniu 28 maja 2011 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2017r.
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