
STATUT 

Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Art. 1 

 

1. Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych, zwane dalej KRSS, jest organizacją 

pozarządową działającą zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym.  

2. KRSS jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność społecznie użyteczną.  

3. KRSS jest organizacją apolityczną i neutralną światopoglądowo.  

 

Art. 2 

 

1. Terenem działalności KRSS jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego 

władz naczelnych jest miasto Suwałki.  

2. KRSS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele 

działania są zbieżne z celami działania KRSS. 

 

Art. 3 

 

KRSS posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 

0000513138 

 

Art. 4 

 

1. KRSS używa znaku organizacyjnego w formie wskazanej w załączniku nr 1.  

2. Nazwy: Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych (pełna) i KRSS (skrócona) 

oraz znak KRSS podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Zarząd Główny i zarządy oddziałów KRSS używają okrągłej pieczęci z napisem w otoku: 

Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych, zaś w środku: Zarząd Główny lub 

nazwa oddziału oraz innych pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Art. 5 

 

1. Oddziały KRSS są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i mogą za 

zgodą Zarządu Głównego KRSS uzyskać osobowość prawną, którą nabywają z dniem 

uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisaniu do rejestru. 

2. Na obszarze tej samej apelacji może być powołany tylko jeden oddział KRSS. 

3. Na obszarze działania tego samego wojskowego sądu okręgowego może być powołany 

tylko jeden oddział KRSS. 

 

Rozdział II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

Art. 6 

 

1. Celem statutowym Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych jest: 

1) urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawa, 



2) umacnianie niezależności sądów i niezawisłości ławników oraz troszczenie się o ich 

prestiż, 

3) dążenie do ustawowej zmiany nazwy „ławnik” na „sędzia społeczny”, 

4) reprezentowanie prawnych i obywatelskich interesów środowiska ławników, 

5) dążenie do umocnienia obywatelskiej roli ławnika w sądach polskich, 

6) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o celach zbieżnych z 

celami KRSS, 

7) kształtowanie opinii publicznej w zakresie udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru 

sprawiedliwości, 

8) dążenie do wpływu na odpowiedni dobór jakościowy kandydatów na ławników 

podczas postępowania wyborczego ławników, 

9) współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami 

w zakresie obejmującym cele KRSS. 

2. KRSS realizuje cele statutowe poprzez: 

1) organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń członków Stowarzyszenia, 

2) inicjowanie spotkań, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia, 

3) współpracę z Krajową Radą Sądownictwa, Krajową Radą Prokuratury oraz organami 

władzy ustawodawczej i wykonawczej, 

4) popularyzowanie i upowszechnianie udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru 

sprawiedliwości, 

5) zgłaszanie kandydatów na ławników, 

6) organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej dla członków 

Stowarzyszenia, 

7) podejmowanie innych przewidzianych prawem działań dla realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

3. KRSS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich 

spraw może zatrudniać pracowników. 

4. KRSS może prowadzić działalność gospodarczą, w różnych formach organizacyjnych, z 

której dochód służy realizacji celów statutowych.  

5. Dzień 14 czerwca ustanawia się Dniem Ławnika Polskiego. 

 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE KRSS, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

Art. 7 

 

1. Członkiem KRSS może być osoba, która jest lub była ławnikiem sądu powszechnego lub 

wojskowego – zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia, deklarująca przestrzeganie 

Statutu KRSS.  

2. Członkostwo jest dobrowolne.  

 

Art. 8 

  

1. KRSS skupia członków:  

1) zwyczajnych,  

2) wspierających.  

2. Członkowie zwyczajni KRSS zrzeszają się w oddziałach. 



3. Jeżeli na obszarze apelacji lub na obszarze działania wojskowego sądu okręgowego, w 

którym ławnik sprawuje mandat, nie został powołany oddział KRSS, ławnik może zostać 

przyjęty w poczet członków w wybranym przez siebie sąsiednim oddziale KRSS. 

 

Art. 9 

 

1. Członkiem zwyczajnym KRSS może być ławnik sądu powszechnego lub wojskowego.  

2. Członkostwo KRSS powstaje przez przyjęcie w poczet członków przez zarząd oddziału po 

złożeniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu składki członkowskiej i wpisowego.  

 

Art. 10 

 

1. Członek zwyczajny KRSS ma prawo:  

1) brać udział w działalności KRSS,  

2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności KRSS,  

3) wybierać i być wybieranym do władz KRSS,  

4) korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał władz KRSS oraz porozumień i 

umów zawartych przez władze KRSS.  

2. Członek zwyczajny KRSS jest obowiązany:  

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz KRSS,  

2) uczestniczyć w działalności KRSS, propagować cele KRSS, godnie reprezentować KRSS,  

3) dbać o majątek KRSS,  

4) regularnie opłacać składkę członkowską.  

 

Art. 11 

 

1. Członkom zwyczajnym KRSS, szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, może być 

nadana godność członka honorowego KRSS  

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.  

 

Art. 12 

 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadkach:  

1) śmierci członka, 

2) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,  

3) zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 6 miesięcy.  

2. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:  

1) wykluczenia prawomocnym uchwały sądu koleżeńskiego,  

2) utraty praw publicznych z mocy wyroku sądu,  

3) ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego.  

 

 

Art. 13 

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która popiera działalność i akceptuje Statut KRSS 

oraz zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu 

Głównego.  

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny po rekomendacji przez zarząd oddziału 

KRSS.  



 

Art. 14 

Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach 

Członków KRSS,  

 

Rozdział IV 

NAJWYŻSZE I NACZELNE WŁADZE KRSS 

 

Art. 15 

 

1. Najwyższą władzą KRSS jest Walne Zebranie Członków.  

2. Władzami naczelnymi KRSS są:  

1) Zarząd Główny,  

2) Główna Komisja Rewizyjna,  

3) Główny Sąd Koleżeński.  

 

Art. 16 

 

1. Władze naczelne KRSS pochodzą z wyboru.  

2. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych wymienionych w art. 15 ust. 2.  

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

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

działalnością gospodarczą KRSS.  

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

lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.  

5. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa członków uprawnionych 

do głosowania plus jeden. 

 

Art. 17 

 

1. Kadencja władz naczelnych KRSS trwa cztery lata.  

2. Uczestnicy Walnego Zebrania Członków zachowują ważność mandatów do czasu zwołania 

następnego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.  

Art. 18 

 

1. Uchwały władz KRSS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

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

2. Władze KRSS mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w 

swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw 

podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.  

 

Art. 19 

 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1) określanie strategii i kierunków działania Stowarzyszenia,  

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji                        

Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,  

3) określanie zasad wyboru członków władz naczelnych, 



4) wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu 

Koleżeńskiego, 

5) udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów, w 

głosowaniu tajnym, absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Głównego, pełniącym te 

funkcje w upływającej kadencji, 

6) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze naczelne,  

7) nadawanie na wniosek Zarządu Głównego godności członka honorowego KRSS,  

8) uchwalanie Statutu KRSS i jego zmian,  

9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu KRSS i przeznaczeniu jego majątku,  

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania 

Członków. 

 

Art. 20 

 

1. W Walnym Zebraniu Członków prawo udziału z głosem decydującym mają wszyscy 

członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia KRSS  

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na cztery 

lata.  

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny 

zawiadamia członków stowarzyszenia co najmniej na jeden miesiąc przed terminem zebrania. 

4. Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu 

obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Główny.  

 

Art. 21 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:  

1) z inicjatywy Zarządu Głównego, 

2) z inicjatywy Głównej Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków stowarzyszenia lub zarządów co 

najmniej 1/4 ogólnej liczby oddziałów. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny uchwałą własną lub w 

terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Główną Komisję Rewizyjną lub 

złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3). 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało 

zwołane.  

4. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków prawo udziału z głosem decydującym 

mają wszyscy członkowie stowarzyszenia  

5. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd 

Główny i powiadamia o tym członków stowarzyszenia nie później niż na 60 dni przed terminem 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
 

Art. 22 

 

1. Wybory do władz KRSS wszystkich szczebli odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że 

uchwała Walnego Zebrania Członków KRSS lub Zebrania Członków Oddziału przewiduje 

głosowanie jawne, z zachowaniem zasady powszechności i równości.  

2. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą 

liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

3. Jeżeli w wyborach do władz nie wybrano pełnej liczby członków władz przeprowadza się 

wybory uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali 



wybrani w pierwszym głosowaniu i uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba 

kandydatów w wyborach uzupełniających nie może być większa niż dwukrotność liczby osób 

wybieranych w tej turze wyborów. O wyborze w wyborach uzupełniających decyduje zwykła 

większość głosów. 

 

Art. 23 

 

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

Zebraniami Członków i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebranie Członków 

KRSS.  

2. W skład Zarządu Głównego wchodzi 6 – 10 osób, w tym przewodniczący, 2 – 3 

wiceprzewodniczących, skarbnik i sekretarz. W skład Zarządu Głównego mogą być powołani 

Przewodniczący Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia zwiększając tym samym skład 

osobowy Zarządu Głównego Stowarzyszenia o liczbę powstałych Oddziałów 

 

Art. 24 

 

1. Zarząd Główny:  

1) realizuje kierunki działalności i rozwoju KRSS określone uchwałami Walnego Zebrania 

Członków,  

2) decyduje o kierunkach działalności i rozwoju KRSS w okresie między Walnymi 

Zebraniami Członków,  

3) wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków oraz własne,  

4) zajmuje w imieniu KRSS stanowisko wobec społecznie ważnych problemów,  

5) określa zadania programowe i organizacyjne dla KRSS,  

6) określa politykę gospodarczą i finansową KRSS,  

7) kieruje bieżącą działalnością KRSS i reprezentuje je na zewnątrz, 

8) wykonuje inne funkcje określone w Statucie KRSS oraz przekazane przez Walne Zebranie 

Członków, 

2. Do wyłącznych kompetencji Zarządu Głównego, wykonywanych w formie uchwał, należy:  

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, uchwalanie projektu regulaminu obrad Walnego 

Zebrania Członków,  

2) uchwalanie ordynacji wyborczej,  

3) ustalanie wysokości składki członkowskiej dla członków zwyczajnych.  

4) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadanie godności członka 

honorowego KRSS,  

5) uchwalanie budżetu rocznego oraz sprawozdań z jego wykonania,  

6) rozpatrywanie sprawozdań finansowych,  

7) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, 

8) opracowanie regulaminu Zarządu Głównego,  

9) podejmowanie decyzji w sprawie przynależności KRSS do organizacji międzynarodowych 

i innych organizacji krajowych. 

3. 

1)W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

oraz w przypadkach zmniejszenia składu Zarządu Głównego  Stowarzyszenia z przyczyn 

innych niż rezygnacja, Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia 

składu Zarządu Głównego Stowarzyszenia w ilości nie przekraczającej 1/3 ustalonej liczby 

członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia w trakcie tej samej kadencji Zarządu Głównego  

Stowarzyszenia. 



2)W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu Głównego Stowarzyszenia w ilości 

przekraczającej 1/3 ustalonej liczby członków Zarządu Głównego  Stowarzyszenia w trakcie 

tej samej kadencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia, uzupełnienie składu Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków 

zwołanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. W przypadku braku Przewodniczącego i 

gdy nie jest możliwe zwołanie Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Główny 

Stowarzyszenia z uwagi na zmniejszenie liczby Członków Zarządu Głównego poniżej 1/2 

statutowej liczby Członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 

w celu uzupełnienia składu Zarządu Głównego zwołuje Komisja Rewizyjna. 

 

 

Art. 25 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5  członków wybranych przez Walne Zebranie 

Członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.  

2. Główna Komisja Rewizyjna działa niezależnie od Zarządu Głównego.  

3. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pozostająca z osobą będącą 

członkiem Zarządu Głównego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa.  

 

Art. 26 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności KRSS.  

2. Główna Komisja Rewizyjna w szczególności:  

1) kontroluje działalność programową i organizacyjną Zarządu Głównego, z uwzględnieniem 

zgodności z przepisami prawa, Statutem KRSS, uchwałami Walnego Zebrania Członków,  

2) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Zarządu Głównego ze szczególnym 

uwzględnieniem zgodności z przepisami prawa, efektywności oraz zasad gospodarności i 

rzetelności,  

3) przedstawia Zarządowi Głównemu informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i 

zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski personalne,  

4) przedstawia Zarządowi Głównemu opinie i uwagi o wykonaniu budżetu,  

5) przedstawia Zarządowi Głównemu opinie i uwagi oraz wniosek w sprawie rocznego 

sprawozdania finansowego.  

 

Art. 27 

 

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie 

Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach pozostałych władz naczelnych KRSS z 

głosem doradczym.  

 

Art. 28 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu 

Członków.  

2. Główna Komisja Rewizyjna występuje na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w 

sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Głównego pełniącym tę 

funkcję w upływającej kadencji.  

3. Nieuzyskanie absolutorium przez członków Zarządu Głównego wyłącza ich z 

kandydowania do władz KRSS w najbliższej kadencji. 



 

Art. 29 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność komisji rewizyjnych oddziałów KRSS.  

2. Szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Rewizyjnej oraz tryb postępowania w 

trakcie kontroli określa regulamin opracowany przez Główną Komisję Rewizyjną i 

uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 

 

Art. 30 

 

Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5  członków wybranych przez Walne Zebranie 

Członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.  

 

Art. 31 

 

1. Główny Sąd Koleżeński działa jako:  

1) sąd honorowy członków KRSS,  

2) organ interpretujący Statut KRSS i orzekający o zgodności uchwał ze Statutem KRSS oraz 

przepisami prawa. 

2. Główny Sąd Koleżeński działający jako sąd honorowy rozpatruje w szczególności sprawy 

związane z naruszeniem Statutu, postanowień i uchwał władz KRSS, nieetycznego 

postępowania w działalności członkowskiej, dopuszczenia się innych przewinień godzących 

w dobro członka KRSS bądź stowarzyszenia. 

 

Art. 32 

 

1. Główny Sąd Koleżeński wymierza następujące kary organizacyjne:  

1) upomnienie,  

2) naganę,  

3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat,  

4) wykluczenie z KRSS. 

2. Osoba wykluczona z KRSS nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 

5 lat od dnia uprawomocnienia się uchwały o wykluczeniu.  

3. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:  

1) kary określone w ust. 1 pkt. 1) i 2) – po upływie 1 roku,  

2) kara określona w ust. 1 pkt. 3) – 3 lata po upływie okresu zawieszenia,  

3) kara określona w ust. 1 pkt. 4) – po upływie 10 lat,  

4. Główny Sąd Koleżeński może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.  

2. Od uchwały w sprawach, w których sąd uchwalił o karach za naruszenie Statutu, 

regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni. 

 

 

Art. 33 

 

Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz upoważnieni przez niego członkowie 

mają prawo brać udział w posiedzeniach pozostałych władz naczelnych KRSS z głosem 

doradczym.  

 

Art. 34 



 

Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Głównym Sądem Koleżeńskim 

określa regulamin opracowany przez Główny Sąd Koleżeński i uchwalony przez Walne 

Zebranie Członków.  

 

Rozdział V 

ODDZIAŁY KRSS 
 

Art. 35 

 

1. Oddział KRSS tworzy się za zgodą Zarządu Głównego KRSS wyrażoną w formie uchwały.  

2. Uchwała o utworzeniu oddziału może być podjęta przez zebranie co najmniej 15 członków 

zwyczajnych KRSS.  

3. Siedzibą oddziału jest miejscowość, w której ma siedzibę sąd apelacyjny lub wojskowy sąd 

okręgowy. 

 

Art. 36 

 

1. Oddział KRSS realizuje cele określone w Statucie KRSS.  

2. Oddział KRSS podlega nadzorowi władz naczelnych KRSS. 

3. Oddział KRSS przekazuje do Zarządu Głównego KRSS 50 % składki członkowskiej na 

zasadach uchwalanych przez Zarząd Główny KRSS.  

 

Art. 37 

 

1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków oddziału.  

2. Walne Zebranie Członków oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Władzami oddziału są:  

1) zarząd oddziału,  

2) komisja rewizyjna oddziału. 

 

Art. 38 

 

1. Władze oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata.  

2. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału wymienionych w art. 37 ust. 3.  

3. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną 

w oparciu o majątek oddziału KRSS lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością 

gospodarczą KRSS.  

4. Uchwały władz oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. 

5. Władze oddziału mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w 

swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw 

podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.  

6. Wybory do władz oddziału odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej 

przez Zarząd Główny KRSS.  

 

Art. 39 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków oddziału należy:  

1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu oddziału i komisji rewizyjnej oddziału, 



2) udzielanie na wniosek komisji rewizyjnej oddziału bezwzględną większością głosów 

absolutorium poszczególnym członkom zarządu oddziału, pełniącym te funkcje w 

upływającej kadencji, 

3) wybór członków zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oddziału, 

4) rozpatrywanie wniosków członków oddziału,  

5) uchwalanie wniosków na Walne Zebranie Członków KRSS,  

6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu oddziału,  

7) w przypadku uchwały o rozwiązaniu oddziału, powoływanie komisji likwidacyjnej 

oddziału lub likwidatora oddziału,  

8) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków 

oddziału.  

 

Art. 40 

 

1. W Walnym Zebraniu Członków oddziału udział biorą z głosem decydującym wszyscy 

członkowie oddziału z opłaconą składka członkowską oraz członkowie honorowi. 

2. W Walnym Zebraniu Członków oddziału udział biorą z głosem doradczym członkowie 

honorowi KRSS nie będący członkami oddziału, przedstawiciele członków wspierających 

oddziału, przedstawiciele władz naczelnych KRSS, członkowie ustępujących władz oddziału 

oraz inne zaproszone osoby. 

3. Walne Zebranie Członków oddziału może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego 

terminu w przypadku nie osiągnięcia w pierwszym terminie 50-cio procentowej frekwencji.  

W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków oddziału musi być określony 

pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.  

4. Walne Zebranie Członków oddziału obradujące w drugim terminie jest władne do 

podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.  

5. Walne Zebranie Członków oddziału odbywające się w drugim terminie może obradować 

tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego 

zwołaniu.  

 

Art. 41 

 

1. Walne Zebranie Członków oddziału odbywa się w zależności od potrzeb nie rzadziej 

jednak niż raz na cztery lata.  

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków oddziału zarząd 

oddziału zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania 

Członków oddziału, załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego 

wyłożenia do wglądu.  

3. Walne Zebranie Członków oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie 

regulaminu obrad, którego projekt przedstawia zarząd oddziału. 

 

Art. 42 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków oddziału zwołuje zarząd oddziału przed 

upływem kadencji z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Głównego KRSS, komisji 

rewizyjnej oddziału lub 1/4 członków oddziału.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków oddziału zwołuje zarząd oddziału w terminie 

jednego miesiąca od daty złożenia żądania.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków oddziału obraduje nad sprawami, dla których 

zostało zwołane.  



 

Art. 43 

 

1. Zarząd oddziału kieruje oddziałem w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków 

oddziału i odpowiada za swoją działalność przed  Walnym Zebraniem Członków oddziału.  

2. W skład zarządu oddziału wchodzi 5 członków wybranych przez Walne Zebranie 

Członków oddziału, w tym przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz i 

skarbnik. 

 

Art. 44 

 

1. Zarząd oddziału:  

1) wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków oddziału, Walnego Zebrania Członków  

KRSS oraz władz naczelnych KRSS, 

2) reprezentuje oddział,  

3) zarządza majątkiem oddziału i dysponuje jego funduszami,  

4) uchwala roczny budżet oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania,  

5) sporządza roczne sprawozdania finansowe, podlegające zatwierdzeniu przez Główną 

Komisję Rewizyjną. 

6) składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków oddziału oraz 

Zarządowi Głównemu KRSS, 

7) podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych KRSS.  

2. Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy zarządu 

oddziału określa regulamin zarządu oddziału opracowany przez zarząd oddziału i uchwalony 

przez Walne Zebranie Członków oddziału.  

 

Art. 45 

 

1. Komisja rewizyjna oddziału jest organem kontrolującym całokształt działalności oddziału.  

2. W skład komisji rewizyjnej oddziału wchodzi 5 członków wybranych przez Walne 

Zebranie Członków oddziału, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz. 

3. Komisja rewizyjna oddziału działa niezależnie od zarządu oddziału.  

3. Członkiem komisji rewizyjnej oddziału nie może być osoba pozostająca z osobą będącą 

członkiem zarządu oddziału w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa.  

 

Art. 46 

 

Komisja rewizyjna oddziału w szczególności:  

1) kontroluje działalność zarządu oddziału pod względem zgodności z przepisami prawa, 

uchwałami Walnego Zebrania Członków oddziału, Walnego Zebrania Członków KRSS, 

Statutu KRSS, a także zasadami gospodarności i rzetelności,  

2) przedstawia zarządowi oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski 

zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski personalne,  

3) przedstawia zarządowi oddziału opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego 

oraz budżetu i jego wykonania,  

4) składa Walnemu Zebraniu Członków oddziału sprawozdanie z działalności oraz występuje 

z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków zarządu oddziału pełniących te 

funkcje w upływającej kadencji. 

 



Art. 47 

 

1. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek komisji rewizyjnej oddziału ma 

prawo brać udział w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.  

2. Komisja rewizyjna oddziału działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu 

uchwalonego przez Walne Zebranie Członków oddziału.  

 

Art. 48 

 

1. Zarząd Głównego KRSS może podjąć uchwałę o rozwiązaniu oddziału w przypadku 

stwierdzenia działań sprzecznych z:  

1) Statutem KRSS,  

2) uchwałami Walnego Zebrania Członków KRSS,  

3) uchwałami Zarządu Głównego KRSS,  

4) przepisami prawa.  

2. Zarządowi oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego KRSS od 

powyższej decyzji w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały. 

3. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołanie w ciągu jednego miesiąca od jego 

doręczenia. 

4. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego odwołanie nie przysługuje. 

 

Art. 49 

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu oddziału podejmuje Walne Zebranie Członków oddziału 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.  

2. W przypadku rozwiązania się oddziału na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

oddziału, jego likwidatorami są członkowie ostatniego zarządu oddziału lub komisja 

likwidacyjna powołana uchwałą Walnego Zebrania Członków oddziału.  

3. Koszty likwidacji oddziału pokrywa się z majątku likwidowanego oddziału. 

 

Rozdział VI 

MAJĄTEK KRSS 
 

Art. 50 

 

1. Majątek KRSS powstaje z:  

1) wpisowego i składek członkowskich,  

2) dochodów z własnej działalności,  

3) dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego,  

4) ofiarności publicznej,  

5) darowizn, spadków i zapisów, 

6) innych źródeł.  

2. Przedmiotem praw majątkowych KRSS są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, 

dobra niematerialne oraz środki pieniężne.  

 

Art. 51 

 

1. Mieniem KRSS jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące KRSS. Zarząd 

Główny KRSS w stosunkach cywilnoprawnych wykonuje prawa i obowiązki wobec mienia 



KRSS, w stosunku do którego własność lub inne prawa majątkowe nie przysługują oddziałom 

KRSS.  

2. W przypadku rozwiązania oddziału jego mienie po zakończeniu likwidacji staje się 

mieniem KRSS, w stosunku do którego, w zakresie czynności cywilnoprawnych, Zarząd 

Główny KRSS wykonuje prawa i obowiązki.  

3. KRSS nie odpowiada za zobowiązania oddziałów, a oddziały nie odpowiadają za 

zobowiązania KRSS, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.  

 

Art. 52 

 

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków KRSS oraz dla udzielania 

pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób: przewodniczącego i 

jednego z wiceprzewodniczących Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

2. W odniesieniu do oddziałów przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

 

Rozdział VIIA 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KRSS 
 

Art. 53 

 

Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie Członków KRSS większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

  

Art. 54 

 

Uchwałę w sprawie rozwiązania KRSS podejmuje Walne Zebranie Członków KRSS 

większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania. 

 

Art. 55 

 

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy - prawo o 

stowarzyszeniach. 
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