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Rozdział I – Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie o nazwie ULICA DZIELNICA STOLICA w Warszawie, zwane dalej 

„Stowarzyszeniem” lub „UDS”, zrzesza ludzi wyrażających wolę wspólnego działania na 

rzecz ogółu społeczeństwa w kształtowaniu postaw prospołecznych i realizacji celów 

statutowych. 

2. UDS jest organizacją pozarządową.  

3. UDS jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność społecznie użyteczną. 

4. Nazwy: ULICA DZIELNICA STOLICA (pełna) i UDS (skrócona) oraz znak UDS 

podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 



§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego 

władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także 

poza granicami kraju. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, w tym także międzynarodowych, 

jak również podejmować z nimi współpracę. Zasady i formy współdziałania określa Zarząd 

Główny. 

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

5. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym, a w szczególności 

ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz niniejszym Statutem. 

6. Stowarzyszenie ma prawo używać swojego znaku (logo), pieczęci i sztandaru, a także 

odznak organizacyjnych.  

 

§ 3 

Stowarzyszenie opiera działalność na społecznej pracy zrzeszonych członków. Może jednak 

zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw, w tym członków Stowarzyszenia oraz 

wykonawców zadań w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu pracy i innych ustaw. 

Szczegółowe zasady dotyczące zatrudnienia osób funkcyjnych i wysokość wynagrodzenia 

określa uchwałą Komisja Rewizyjna.   

 

§ 4 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach prawa.  

 

Rozdział II – Cele i sposoby działania Stowarzyszenia 

 

§ 5 

Cele Stowarzyszenia: 



1) urzeczywistnianie porozumienia i współpracy pomiędzy ludźmi dla dobra ogółu; 

2) działalność na rzecz integracji oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

3) wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie postaw i zachowań 

obywatelskich; 

4) wspieranie inicjatyw zbieżnych ze statutowymi celami Stowarzyszenia ze strony osób 

fizycznych, instytucji i organizacji na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 

5) upowszechnianie kultury i sztuki oraz wspieranie edukacji, oświaty i wychowania; 

6) propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz współzawodnictwa sportowego, w tym 

również osób niepełnosprawnych; 

7) opieka i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 

8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

10) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomoc osobom, które 

znalazły się w takiej sytuacji; 

11) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych   w   praktyce 

gospodarczej; 

13) prowadzenie działalności charytatywnej, w tym celowych zbiórek pieniężnych; 

14) ochrona środowiska oraz upowszechnianie postaw proekologicznych; 

15) opieka nad zabytkami materialnymi i niematerialnymi oraz aktywne uczestniczenie                       

w ochronie dóbr kultury i dziedzictwa   kulturowego; 

16) kultywowanie tradycji historycznych lokalnych i ogólnonarodowych oraz 

rozpowszechnianie wiedzy na ich temat;  

17) wsparcie prawne dla podmiotów znajdujących się z różnych względów w trudnej sytuacji;  

18) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

19) wspieranie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia; 

 

§ 6 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 



1. integrowanie członków Stowarzyszenia; 

2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia; 

3. organizowanie wydarzeń, w tym imprez, wystaw i akcji promocyjnych; 

4. prowadzenie w różnych formach działalności charytatywnej, w tym fundowanie 

stypendium i udzielanie wsparcia finansowego; 

5. podejmowanie działań edukacyjno – informacyjnych; 

6. organizowanie konkursów; 

7. organizowanie imprez masowych; 

8. działalność wydawnicza; 

9. prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów 

Stowarzyszenia oraz działań promocyjnych; 

10. wspieranie inicjatyw lokalnych służących ogółowi społecznemu; 

11. tworzenie podmiotów gospodarczych w celu uzyskania środków na realizację zadań 

statutowych; 

12. przeznaczenie dochodów, pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej, na 

statutowe cele Stowarzyszenia; 

13. prowadzenie w różnorodnych formach działalności charytatywnej; 

14. współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego 

w ramach określonych prawnie i w realizacji zadań objętych regulacją statutową;  

 

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 7 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.  

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

 

§ 8 

1. Stowarzyszenie skupia członków: 

1) czynnych; 



2) honorowych; 

3) wspierających.  

2. Listę członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Główny; 

3. Wzór deklaracji członkowskiej oraz szczegółową procedurę przyjmowania członków 

określa Zarząd Główny w Regulaminie Stowarzyszenia. 

 

§ 9 

 

1. Członkiem czynnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec 

posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, 

który: 

1) został zarekomendowany przez dwóch członków Zarządu UDS lub uzyskał 

rekomendację co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia; 

2) posiada wiedzę lub umiejętności umożliwiające realizację celów UDS; 

3) posiada nieposzlakowaną opinię oraz postępuje zgodnie z podstawowymi założeniami 

Stowarzyszenia; 

4) złoży poprawnie wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską w formie pisemnej 

lub za pomocą formularza elektronicznego, akceptując przy tym cele i zasady 

funkcjonowania UDS oraz obowiązki wynikające z członkostwa, a w szczególności do 

aktywnego działania na rzecz UDS jak i opłacania składek w obowiązującej wysokości 

i terminach; 

5) uiści wpisowe określane w Regulaminie Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo nabywa się w drodze przyjęcia kandydatury przez Zarząd Główny uchwałą 

podjętą w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Sposób przyjęcia nowego 

członka określa szczegółowo Regulamin Stowarzyszenia. 

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia, bez biernego 

prawa wyborczego. 

 

§ 10 

1. Członkowie czynni mają prawo: 

1) uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia; 

2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;  



3) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

4) uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.  

2. Członkowie czynni są obowiązani do: 

1) aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

2) stosowania się i przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

3) przestrzegania porządku prawnego; 

4) dbania o dobre imię (renomę) Stowarzyszenia oraz jego majątek; 

5) godnego reprezentowania Stowarzyszenia; 

6) dążenia swoją postawą i działaniem do wzrostu znaczenia i roli Stowarzyszenia; 

7) uczestniczenia w regularnych zebraniach Stowarzyszenia; 

8) terminowego i regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§ 11 

 

1. Członkostwo czynne ustaje w przypadkach: 

1) śmierci członka; 

2) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa, z chwilą otrzymania oświadczenia woli 

przez organ lub osoby uprawnione do reprezentowania Stowarzyszenia; 

3) zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące.  

2. Ustanie członkostwa czynnego stwierdza Zarząd Główny. W razie ustania członkostwa z 

powodu zalegania w opłacaniu składek, jeżeli nastąpi ich uregulowanie, co odnosi się 

zarówno do składek zaległych, jak i bieżącej, członkostwo przywraca się z zachowaniem 

stażu członkowskiego.  

3. Utrata członkostwa czynnego następuje w przypadku: 

1) ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego; 

2) utraty praw publicznych z mocy wyroku sądu; 

3) wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu Głównego, gdy nie zostanie wybrany Sąd 

Koleżeński; 

4) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, w razie dokonania jego 

wyboru; 

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

1) nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia jak również  

    obowiązujących Regulaminów; 



2) prowadzenia działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia czy też na jego szkodę; 

3) podejmowania wszelkich działań naruszających godność członka lub Stowarzyszenia. 

5. Zarząd Główny podejmujący uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia doręcza 

odpis tej uchwały wykluczonemu członkowi w terminie 14 dni od dnia podjęcia.  

6. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia przysługuje członkowi odwołanie za 

pośrednictwem Zarządu Głównego do Walnego Zjazdu rozpatrującego ten środek na 

najbliższym zwołanym zjeździe, a w razie dokonanego wyboru Sądu Koleżeńskiego 

bezpośrednio do tego Sądu i to w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia członkowi 

przedmiotowej uchwały. Zarząd Główny w umotywowanych wypadkach może uchylić 

podjętą przez siebie uchwałę o wykluczeniu.   

7. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może ubiegać się o przyjęcie ponownie do 

Stowarzyszenia po upływie 5 lat od daty uprawomocnienia się uchwały Zarządu Głównego 

o wykluczeniu lub oddalenia jego odwołania przez Walny Zjazd. 

 

§ 12 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona 

dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny. 

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak 

brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym 

posiada takie prawa jak członek czynny. 

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 

§ 13 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana merytoryczną 

działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie 

przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem 

Głównym, przy czym są oni obowiązani do opłacania składki członkowskiej o ile w drodze 

uzgodnień z Zarządem Głównym nie zostaną zwolnieni z tego obowiązku. 



3. Zarząd Główny ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia 

zawiadamiając o tym kandydata w sposób wskazany przez kandydata w deklaracji 

członkowskiej. 

4. Członkowi wspierającemu nie przysługuje bierne ani czynne prawo wyborcze. 

5. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia. 

6. Członek wspierający uprawniony jest do: 

1) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących 

podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań; 

2) korzystania z innych uprawnień na zasadach określonych uchwałami Zarządu 

Głównego. 

7. Członek wspierający zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania zasad oraz regulacji prawnych obowiązujących UDS; 

2) realizowania celów Stowarzyszenia poprzez aktywny udział w jego pracach; 

3) dążenia swoją postawą i działaniem do wzrostu znaczenia i roli Stowarzyszenia; 

4) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz UDS; 

5) opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu Głównego. 

8. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny. 

 

§ 14 

1. Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie: 

1) śmierci, jeżeli jest to osoba fizyczna; 

2) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie; 

3) skreślenia w związku z upadłością, likwidacją lub innymi uzasadnionymi przyczynami, 

jeżeli jest to osoba prawna lub instytucja; skreślenie następuje w drodze uchwały 

Zarządu Głównego. 

2. Za naruszenie Statutu Stowarzyszenia oraz działania na szkodę UDS członek wspierający 

może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd 

Główny. Od decyzji Zarządu Głównego członkowi wspierającemu nie przysługuje 

odwołanie. 

 

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia 

 



§ 15 

1. Organy Stowarzyszenia: 

1) Walny Zjazd; 

2) Zarząd Główny; 

3) Główna Komisja Rewizyjna; 

4) Sąd Koleżeński; jeżeli Walny Zjazd podejmie uchwałę o wyborze Sądu Koleżeńskiego. 

2. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych Stowarzyszenia. 

3. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych z działalnością gospodarczą 

prowadzoną w oparciu o majątek UDS lub mającą znamiona kolizji interesów z 

działalnością gospodarczą UDS. 

4. Członkowie władz naczelnych nie mogą pozostawać ze sobą w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

5. Członkiem władz nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej. 

6. Kadencja władz naczelnych UDS trwa cztery lata. 

7. Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają prawo kooptować 

nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków 

dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru. 

8. Wybory do władz UDS wszystkich szczebli odbywają się w głosowaniu tajnym. 

9. Władze UDS mogą odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, na zasadach określonych szczegółowo w swoich regulaminach, 

wskazujących sposób dokonywania zawiadomienia o takim zebraniu, uczestnictwa w nim 

i wykonywania prawa głosu.  

10. Władze UDS mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w swoich 

regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw 

podlegających rozpatrzeniu w ten sposób. 

11. Posiedzenia Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą 

odbywać się zdalnie. Zasady przeprowadzania takich posiedzeń władze UDS określają w 

swoich regulaminach. 

12. Uchwały władz UDS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut USD nie stanowi inaczej. 

 

§ 16 



1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd. 

2. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

3. Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny co najmniej raz na cztery lata. 

4. Walny Zjazd może być przeprowadzany w formie zdalnej. Zasady i tryb przeprowadzania 

takiego zjazdu reguluje regulamin przeprowadzania zdalnego Walnego Zjazdu 

5. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego może być 

podejmowany w drodze głosowania elektronicznego. Wymogi formalne takiego 

uzewnętrznienia woli oraz zasady przeprowadzania głosowania określa Ordynacja 

Wyborcza. 

6. W Walnym Zjeździe udział biorą wszyscy członkowie czynni Stowarzyszenia oraz mogą 

w nim uczestniczyć członkowie honorowi oraz wspierający, jednakże tylko z głosem 

doradczym. 

7. Zwołanie Walnego Zjazdu następuje w drodze zawiadomienia wszystkich członków o jego 

terminie, miejscu i porządku obrad - listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny 

sposób, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. 

8. W pierwszym terminie Walny Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli 

uczestniczy w nim nie mniej niż połowa członków uprawnionych do glosowania, a w 

drugim terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż 30 minut później, może on 

skutecznie obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników. 

9. Walnym Zjazdem kieruje Przewodniczący Walnego Zjazdu wybierany każdorazowo w 

głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. 

10. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

 

§ 17 

1. Do kompetencji Walnego Zjazdu w szczególności należy: 

1) zatwierdzanie regulaminu obrad Walnego Zjazdu; 

2) wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 

Koleżeńskiego; 

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej 

Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego; 

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, na wniosek Głównej 

Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym w 



odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu Głównego, pełniących swoje funkcje 

w upływającej kadencji; 

5) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia; 

6) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez członków 

czynnych; 

7) nadawanie na wniosek Zarządu Głównego godności Członka Honorowego UDS.  

8) uchwalenie Katalogu kar organizacyjnych w tym ich rodzaju oraz czasu zatarcia, w razie 

dokonania wyboru Sądu Koleżeńskiego; 

9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

10) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zaciągana zobowiązań oraz 

dysponowania majątkiem Stowarzyszenia o wartości przewyższającej kwotę 100 000 

tysięcy złotych lub dotyczących nieruchomości; 

11) podejmowanie uchwał w sprawie powołania pełnomocnika lub pełnomocników do 

reprezentowania UDS w umowach oraz w sporach między UDS a członkami Zarządu 

Głównego; jeżeli uprawnienie to nie zostanie scedowane na Główną Komisję Rewizyjną. 

 

 

§ 18 

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest: 

1) z inicjatywy Zarządu Głównego, 

2) na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ¼ liczby członków 

Stowarzyszenia. 

3. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny w terminie trzech miesięcy od daty 

złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt. 2) Statutu. 

4. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. 

5. Do Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego 

Zjazdu. 

 

§ 19 

1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności UDS w okresie między Walnymi 

Zjazdami i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem. 

2. Zarząd Główny składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Walny Zjazd, w głosowaniu 

tajnym, zwykłą większością głosów.  



3. Zarząd Główny wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów i skarbnika.   

4. Zarząd Główny zbiera się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

§ 20 

Zarząd Główny: 

1) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu; 

2) zajmuje w imieniu UDS stanowisko wobec społecznie ważnych problemów; 

3) realizuje kierunki działalności i rozwoju UDS określone uchwałami Walnego Zjazdu; 

4) decyduje o kierunkach działalności i rozwoju UDS w okresie między Walnymi 

Zjazdami; 

5) nadzoruje wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu oraz własnych; 

6) uchwala Ordynację Wyborczą; 

7) uchwala program Stowarzyszenia; 

8) uchwala Regulaminy Stowarzyszenia; 

9) wykonuje inne funkcje określone w Statucie UDS oraz przekazane przez Walny Zjazd; 

10) określa politykę gospodarczą i finansową UDS; 

11) przygotowuje projekt strategii UDS pod obrady Walnego Zjazdu; 

12) tworzy komisje, rady i zespoły oraz zatwierdza ich regulaminy; 

13) ustala wysokość wpisowego i składki członkowskiej dla członków zwyczajnych oraz 

minimalnej składki dla członków wspierających, a także odstępstwa od nich; 

14) podejmuje uchwały w sprawach dotyczących zaciągana zobowiązań oraz 

dysponowania majątkiem Stowarzyszenia o wartości przewyższającej kwotę 10 000 

tysięcy złotych; 

15) ustala zasady używania nazwy, znaku i odznaki organizacyjnej UDS; 

16) podejmuje decyzję w sprawie przynależności UDS do organizacji krajowych; 

17) organizuje różnego rodzaju wydarzenia, imprezy charytatywne i społecznie użyteczne 

umożliwiające realizację celów statutowych UDS; 

18) przyjmuje i skreśla członków zwyczajnych i wspierających; 

19) uchwala regulamin Zarządu Głównego; 

20) nadaje tytuły honorowe osobom zasłużonym dla UDS. 

 

 



§ 21 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walny Zjazd. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie 

przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.  

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. 

 

§ 22 

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

1)   kontrola finansów bieżącej działalności Stowarzyszenia i Zarządu Głównego; 

2) składanie Walnemu Zjazdowi wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu 

Głównego; 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zjazdu; 

4) badanie i opiniowanie sprawozdań finansowych Skarbnika oraz corocznego bilansu i 

rachunku wyników; 

5) przedstawianie Zarządowi Głównemu informacji o wynikach kontroli oraz wniosków i 

zaleceń pokontrolnych, a także, gdy zachodzi taka potrzeba, szczególnych wniosków 

personalnych;   

6) przedstawianie Zarządowi Głównemu opinii i uwag dotyczących wykonania budżetu; 

7) przedstawianie Zarządowi Głównemu opinii i uwag oraz wniosku co do rocznego 

sprawozdania finansowego; 

8) podejmowanie uchwały w przedmiocie wyznaczenia ze swojego składu pełnomocnika lub 

pełnomocników do reprezentowania UDS w umowach oraz sporach między UDS a członkami 

tworzącymi Zarząd Główny, jeżeli Walny Zjazd nie podejmie w tym zakresie uchwały 

regulującej takie umocowanie. 

 

§ 23 

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 – 7 członków wybranych przez Walny Zjazd. 

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. 

3. Sąd Koleżeński działa jako organ: 

1) interpretujący Statut UDS orzekający o zgodności uchwał ze Statutem UDS; 

2) rozpatrujący odwołania od uchwał Zarządu Głównego wskazanych w Statucie UDS. 

4. Sąd Koleżeński działający jako sąd honorowy rozpatruje w szczególności sprawy związane 

z naruszeniem Statutu UDS, uchwał władz UDS, nieetycznego postępowania w działalności 



członkowskiej, dopuszczenia się innych przewinień godzących w dobro członka UDS bądź 

stowarzyszenia. 

5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego dotyczących odwołania od uchwały Zarządu Głównego 

w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia nie przysługuje odwołanie. 

6. Sąd Koleżeński w pierwszej instancji rozpoznaje sprawy w składzie jednoosobowym. 

Natomiast w drugiej instancji w składzie trzyosobowym.  

7. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego rozpoznającego sprawę honorową w pierwszej instancji 

przysługuje odwołanie do drugiej instancji w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

na piśmie. 

8. Sąd Koleżeński uchwala regulamin swojego działania. 

9. Sąd Koleżeński korzysta z pomocy protokolanta. 

10. Postępowanie w sprawach honorowych nie może być wszczęte, jeżeli od daty ujawnienia 

zdarzenia, z którym związane są zarzuty upłynął rok, a w razie działalności na szkodę UDS 

pięć lat. 

 

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia 

 

 

§ 24 

 

1. Majątek UDS powstaje z: 

1) opłat wpisowych i składek członkowskich, 

2) darowizn, spadków, zapisów i dotacji; 

3) dochodów z własnej działalności (statutowej lub gospodarczej) 

4) dochodów z majątku Stowarzyszenia (aktywów trwałych i obrotowych) lub majątku 

będącego w użytkowaniu albo użyczeniu Stowarzyszenia; 

5) ofiarności publicznej; 

2. Prawa majątkowe UDS obejmują swym przedmiotem w szczególności: nieruchomości, 

ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne. 

3. W wykonaniu uchwały Walnego Zjazdu lub Zarządu Głównego dotyczącej obciążenia 

majątku lub zaciągnięcia zobowiązań majątkowych działają co najmniej dwie osoby 

wskazane w podjętej w tym przedmiocie uchwale, ze składu Zarządu Głównego: prezes lub 

wiceprezes wraz ze skarbnikiem bądź inni umocowani do dokonania czynności w tym  



zakresie członkowie tej władzy.  

4. Dla ważności oświadczeń w innych sprawach dotyczących prawa i obowiązków UDS, w 

tym udzielania pełnomocnictw do działania, konieczne jest współdziałanie i złożenie 

podpisów przez dwie osoby ze składu Zarządu Głównego: prezesa, wiceprezesów i 

skarbnika lub innych umocowanych przez ten Zarząd członków. 

5. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny. 

 

§ 25 

1. Członek czynny, który powziął wiadomość o przyjęciu do Stowarzyszenia powinien 

wpłacić wpisowe na rachunek bankowy Stowarzyszenia w terminie dwóch tygodni od dnia 

powzięcia wiadomości o tym fakcie. 

2. Składki członkowskie winny być regulowane z góry za dane półrocze do końca pierwszego 

miesiąca rozpoczynającego półrocze. Osoba nowoprzyjęta na członka w trakcie półrocza 

płaci składki proporcjonalnie do upływu tego okresu. 

3. Zarząd Główny sprawuje nadzór nad terminowym opłacaniem składek członkowskich 

przez członków.                                                                                                 

 

§ 26 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w 

odpowiednich przepisach.  

2. Dochód z działalności gospodarczej, w tym pożytku publicznego służy tylko i wyłącznie 

do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału 

między jego członków, także wówczas, gdy są pracownikami. 

3. Działalność pożytku publicznego jest odrębnie ewidencjonowana organizacyjnie oraz 

księgowo zgodnie z przepisami o księgowości. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z odpowiednimi 

obowiązującymi regulacjami prawnymi.  

                          

 

§ 27 

Niedopuszczalnym jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 



członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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”; 

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz 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; 

3) wykorzystywanie 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; 

4) zakup na szczególnych zasadach (odbiegających od przyjętych standardów) towarów 

lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 

członkowie władz lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.  

 

 

Rozdział VI – Uchwalenie i zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 28 

Zmiany Statutu UDS uchwala Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

 

 

§ 29 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania UDS podejmuje Walny Zjazd większością ¾ głosów przy 

obecności co najmniej ¾ uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganej liczby 

zwołany w terminie nie wcześniej niż po upływie miesiąca i nie później niż do trzech 

miesięcy kolejny Walny Zjazd podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania 

Stowarzyszenia bez względu na ilość obecnych. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad wyłącznie wtedy, gdy sprawa 

ta zostanie umieszczona w porządku Walnego Zjazdu. Do zawiadomienia o terminie, 



miejscu i porządku obrad należy dołączyć projekt stosownej uchwały. 

3. Podejmując uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, Walny Zjazd określa 

jednocześnie sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony jego 

majątek. 

Rozdział VII – Postanowienia końcowe 

 

§ 30 

 

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego. 


