
Statut 
Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych 

(tekst jednolity po zmianach z dnia 16 grudnia 2021) 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne. 

1. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, zwana dalej WRZOS jest związkiem 
stowarzyszeń i innych osób prawnych w rozumieniu Prawa o stowarzyszeniach. 

2. Siedzibą WRZOS jest Warszawa. 

3. WRZOS działa przy zachowaniu zasad tolerancji, równouprawnienia i otwartości. Połączenie się w 
Związek nie narusza samodzielności poszczególnych organizacji członkowskich. 

4. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich celów WRZOS 
może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. WRZOS może być członkiem organizacji zagranicznych lub międzynarodowych o podobnych celach 
statutowych. 

 

§ 2. 

Cele WRZOS. 

1. Celem WRZOS jest wspieranie działalności członków Związku, koordynowanie wymiany 
doświadczeń pomiędzy członkami Związku, współkształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa 
w interesie grup docelowych. Cel ten jest realizowany w następujących sferach: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 

4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

7) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 

8) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 

9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

10) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy; 

11) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

12) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

13) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 



14) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

15) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

16) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

17) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

18) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

19) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

20) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

21) turystyki i krajoznawstwa; 

22) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

23) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

24) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji; 

25) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

26) ratownictwa i ochrony ludności; 

27) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

28) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

29) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 

30) promocji i organizacji wolontariatu; 

31) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

32) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

33) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

34) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 

35) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

36) rewitalizacji; 

36a) promowanie i wspieranie dostępności na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób 
starszych i z niepełnosprawnościami 

37) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym powyżej. 

2. Wymienione w ust. 1 wspomaganie może mieć również w miarę posiadanych zasobów charakter 
finansowy, zwłaszcza w ramach odpowiednich do tego celu projektów. 

3. W rozumieniu niniejszego Statutu organizacjami pozarządowymi są organizacje pozarządowe i 
podmioty z nimi zrównane zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w aktualnie obowiązującym brzmieniu. 

4. WRZOS może również podejmować bezpośrednie działania w zakresach wymienionych w ust. 1 pkt 
1) - 37). 



5. Działalność statutowa WRZOS prowadzona jest wyłącznie na rzecz ogółu społeczności, ze 
szczególnym uwzględnieniem grup i osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 
materialnej w stosunku do społeczeństwa, w tym dotkniętych lub zagrożonych społecznym 
wykluczeniem. 

6. WRZOS obok działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, może prowadzić działalność 
gospodarczą, przy czym dochód z tej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych 
określonych w niniejszym paragrafie i nie może być przeznaczony do podziału między członków 
związku. Działalność gospodarcza WRZOS jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności 
pożytku publicznego. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio lub poprzez 
objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego. 

 

§ 3. 

Formy realizacji celów WRZOS. 

Cele określone w § 2 realizowane są przez: 

1. Reprezentowanie organizacji członkowskich oraz innych organizacji pozarządowych wobec władz 
publicznych, w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym 
oraz współpracę z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki dotyczącej usług społecznych, 
roli organizacji pozarządowych organizacji pozarządowych oraz polityki społecznej i praktyki 
administracyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów obszarów wykluczenia społecznego, 

2. doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz merytoryczne i 
metodyczne wspieranie ich działalności, w tym organizowanie konferencji, seminariów, zwłaszcza z 
uczestnictwem reprezentantów administracji publicznej i innych środowisk, organizowanie szkoleń, 
publikacje, 

3. rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m.in. poprzez pomoc w tworzeniu nowych 
organizacji pozarządowych i ich związków, 

4. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i instytucjami, 

5. promocję i organizację samopomocy i wolontariatu, 

5a. monitorowanie i inicjowanie działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie 
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym dostępności: architektonicznej, 
cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, 

5b. prowadzenie działalności w zakresie przeprowadzania audytów dostępności, w tym: 
architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, 

6. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi, 

7. prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji wyżej wymienionych celów, 

8. inne działania, wynikające z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych organizacji pozarządowych, 
zwłaszcza organizacji członkowskich i potrzeb osób, którym organizacje członkowskie służą. 

 

§ 4. 

Członkostwo. 

1. Członkowie WRZOS dzielą się na: 

a. członków zwyczajnych, 

b. członków wspierających 



2. Członkami zwyczajnymi są: 

a) związki założycielskie oraz przyjęte do WRZOS, uznające Statut i zasady programowe WRZOS 
regionalne związki organizacji pozarządowych, jeżeli co najmniej 2/3 ich organizacji członkowskich 
działa w co najmniej jednym z zakresów wymienionych w § 2 ust. 1 

b) przyjęte do WRZOS, uznające Statut i zasady programowe WRZOS, ogólnopolskie organizacje 
pozarządowe działające w co najmniej jednym z zakresów wymienionych w § 2 ust. 1. 

3. Członkiem wspierającym WRZOS może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna lub 
prawna, która uznaje Statut i zasady programowe WRZOS, a swoją działalnością przyczynia się w 
sposób materialny lub ideowy do ich realizacji. 

4. Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje na pisemny wniosek zainteresowanej 
organizacji lub osoby, uchwałą Zarządu WRZOS. Od decyzji negatywnej przysługuje odwołanie w 
terminie jednego miesiąca od przyjęcia przez Zarząd uchwały, do najbliższego Walnego Zebrania. 

5. Członkowie zwyczajni WRZOS mają prawo zgłaszania kandydatur do organów WRZOS i 
uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu WRZOS. 

6. Członkowie zwyczajni i wspierający WRZOS mają prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i 
innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych WRZOS oraz zgłaszania opinii, 
wniosków i postulatów do organów WRZOS. 

7. Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są do brania czynnego udziału w realizacji celów 
statutowych WRZOS, przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał organów WRZOS oraz 
regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości określonej przez Walne Zebranie. 

8. Ustanie członkostwa następuje wskutek: 

a) rozwiązania lub wykreślenia z rejestru osoby prawnej lub śmierci osoby fizycznej - ze skutkiem 
natychmiastowym, 

b) wystąpienia z WRZOS-u, jeżeli zostało złożone na piśmie przez uprawniony organ organizacji lub 
osobę fizyczną z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, 

c) wykluczenia z WRZOS-u ze względu na nie wywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych 
lub działania na szkodę WRZOS-u, podjęte uchwałą Zarządu, po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Rewizyjnej. Od Uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania. 
Wniesienie odwołania powoduje zawieszenie członkostwa we WRZOS do najbliższego Walnego 
Zebrania. 

 

§ 5. 

Organy WRZOS. 

Organami WRZOS są: Walne Zebranie, Rada Programowa, Zarząd i Komisja Rewizyjna. 

 

§ 6. 

Walne Zebranie. 

1. Walne Zebranie może być: 

a) zwyczajne, 

b) nadzwyczajne. 



2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd WRZOS. O terminie 
i porządku Walnego Zebrania członkowie WRZOS informowani są na co najmniej 21 dni przed jego 
odbyciem. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane z ważnych powodów przez Zarząd lub Komisję 
Rewizyjną. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek co najmniej 
1/3 członków zwyczajnych WRZOS. O terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania członkowie 
WRZOS informowani są na co najmniej 14 dni przed jego odbyciem. Nadzwyczajne Walne Zebranie 
może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane. 

4. O zwołaniu Walnego Zebrania informuje się pocztą lub pocztą elektroniczną, lub faxem lub w inny 
sposób uzgodniony z członkami Związku. 

5. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni WRZOS, 
reprezentowani przez upoważnionych na piśmie przedstawicieli. 

6. Każdemu członkowi zwyczajnemu określonemu w § 4 ust.2 pkt a przysługuje na Walnym Zebraniu 
pięć głosów, a każdemu członkowi zwyczajnemu określonemu w § 4 ust. 2 pkt b przysługuje jeden 
głos. 

7. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Programowej, 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ponadto w Walnym zebraniu uczestniczyć mogą z głosem doradczym 
członkowie wspierający lub ich reprezentanci, zaproszeni członkowie zespołów doradczych, 
pracownicy biura WRZOS i zaproszeni goście. 

8. Jeżeli Walne Zebranie zwołane zostało zgodnie ze statutem, jego obrady i uchwały są prawomocne 
bez względu na ilość reprezentowanych członków zwyczajnych. 

9. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 

a) uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian; zmiany statutu muszą być dokonane większością 
2/3 głosów reprezentowanych członków zwyczajnych, 

b) uchwalanie deklaracji programowej oraz programów działania, 

c) uchwalanie stanowisk w sprawach o kluczowym znaczeniu dla WRZOS i jego członków, 

d) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

e) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie uzupełnień w składzie tych organów 

f) uchwalanie rocznych założeń budżetowych na wniosek Zarządu, 

g) zatwierdzenie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego WRZOS, 

h) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi WRZOS. 

10. Walne Zebranie pracuje na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu obrad. 

Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący Walnego Zebrania wybrany na początku obrad. 
Do momentu wyboru przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego 
nieobecności inny Członek Zarządu. 

11. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w miarę możliwości w drodze consensusu. Jeżeli 
osiągnięcie consensusu jest niemożliwe, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. 

12. skreślony 

13. skreślony 

14. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego 
Zebrania i wybranego przez zebranie protokolanta. 

 



§ 7. 

Zarząd. 

1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów. Zarząd wybierany jest przez 
Walne Zebranie na okres czterech lat. Ponowny wybór jest dopuszczalny. 

2. Prezes jest wybierany przez Walne Zebranie w głosowaniu odrębnym. Zarząd na pierwszym 
posiedzeniu wybiera spośród swoich członków dwóch Wiceprezesów. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołują 
Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Posiedzenie Zarządu WRZOS musi zostać zwołane na wniosek co 
najmniej 1/3 członków Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym na swój 
wniosek. 

5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni członkowie zespołów 
doradczych i goście. 

6. Udział w posiedzeniach Zarządu odbywa się osobiście w formie stacjonarnej lub na odległość przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zdalny tryb obradowania musi umożliwiać 
swobodną dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz należytą identyfikację uczestników 
obrad. 

7. (skreślony)  

8. Do kompetencji Zarządu należą: 

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności WRZOS zgodnie z 
celami statutowymi, 

b) uchwalanie planów działalności WRZOS i preliminarzy budżetowych, 

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem WRZOS, 

d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego, 

e) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, 

f) zwoływanie Walnego Zebrania, 

g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i 
wspierających, 

h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu, 

i) uchwalanie regulaminów, 

j) w szczególnych przypadkach zmniejszanie wymiary składek członkowskich, 

k) reprezentowanie WRZOS na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

l) uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach o istotnym 
znaczeniu dla WRZOS i jego członków, 

ł) powoływanie i odwoływanie dyrektora WRZOS, członków Rady Programowej i komisji eksperckich, 

m) podejmowanie decyzji o wstępowaniu do organizacji krajowych i zagranicznych o podobnych 
celach statutowych oraz tworzeniu innych podobnych organizacji 

n) inne nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania wynikające z przepisów niniejszego 
Statutu. 

o) określanie zakresu prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego 



p) podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, a także 
kierowanie tą działalnością bezpośrednio lub poprzez upoważnionego pełnomocnika. 

9. W sprawach majątkowych WRZOS reprezentowany jest łącznie przez dwóch członków Zarządu, w 
tym Prezesa lub Wiceprezesa 

10. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych WRZOS oraz udzielania 
pełnomocnictw i rekomendacji wymagany jest podpis Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. 

11. Dyrektor WRZOS reprezentować może związek w ramach zwykłego zarządu, również w sprawach 
majątkowych, w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd określającego górny pułap 
możliwych do podjęcia przez Dyrektora zobowiązań. Pułap ten nie może przekraczać kwoty 25.000,00 
PLN. 

12. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.  

13. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy 
statutowo określonej liczby jego członków. W uzasadnionych przypadkach uchwały Zarządu mogą 
być podejmowane poza posiedzeniami Zarządu, w trybie obiegowym, przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. Przy głosowaniu obiegowym musi być możliwa weryfikacja tożsamości 
posługującego się identyfikatorem do komunikacji elektronicznej. Uchwały Zarządu podjęte przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winny być sporządzone na 
piśmie i podpisane przez Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. 

14. Uchwały Zarządu podlegają zaprotokołowaniu; protokół podpisywany jest przez co najmniej 
dwóch członków Zarządu. 

15. Jeżeli w trakcie kadencji nastąpi rezygnacja Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu lub wystąpi 
przeszkoda uniemożliwiająca pełnienie przez niego funkcji lub jeżeli rezygnacja Członka Zarządu z 
funkcji w trakcie trwania kadencji powoduje zmniejszenie liczby członków poniżej minimum 
określonego w Statucie, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem wyboru Członka 
Zarządu. Kadencja nowo wybranego członka trwa do końca kadencji Zarządu. Prezes i Wiceprezesi 
Zarządu pełnią funkcje do momentu wyboru ich następców. 

15. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

16. W umowach między WRZOS a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi WRZOS ma 
reprezentować Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik 
powołany uchwałą Walnego Zebrania. 

 

§ 8. 

Komisja Rewizyjna. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie na okres czterech 
lat. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

2. Komisja bada wykonanie budżetu, gospodarkę finansową, rachunkowość WRZOS oraz kontroluje 
zgodność działalności Zarządu ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej raz w ciągu roku, a zwoływane są przez 
Przewodniczącego. Udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej odbywa się osobiście w formie 
stacjonarnej lub na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zdalny tryb 
obradowania musi umożliwiać swobodną dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz 
należytą identyfikację uczestników obrad.  



4. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie 
można łączyć z funkcją członka Zarządu. 

5. Członkowie Komisji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

6. Członkowie Komisji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów 

8. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje w razie potrzeby Nadzwyczajne Walne Zebranie. 

 

§ 9. 

Rada Programowa. 

1. Zarząd może powołać Radę Programową o kompetencjach doradczych spośród osobistości 
związanych z polityką społeczną, nauką i pracą socjalną. 

2. Rada Programowa doradza Zarządowi WRZOS. Członkowie Rady Programowej opiniują stanowiska 
i dokumenty WRZOS o istotnym znaczeniu merytorycznym i politycznym. Członkowie Rady 
Programowej mogą ponadto pełnić określone przez Zarząd funkcje w zakresie reprezentacji 
zewnętrznej. 

3. Rada Programowa pracuje na podstawie przyjętego przez siebie i zatwierdzonego przez Zarząd 
regulaminu. 

4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd. 

 

§ 9a.  

Przedstawicielstwa regionalne WRZOS 

1. W województwach, w których nie ma organizacji regionalnych będących organizacjami 
członkowskimi WRZOS, Zarząd może ustanowić przedstawicielstwo WRZOS na terenie województwa. 

2. Przedstawicielstwo obejmuje organizacja, która stanowi oddział organizacji ogólnopolskiej WRZOS 
lub organizacja, która zgodziła się pełnić taką funkcję. 

3. Przedstawicielstwa regionalne WRZOS wyłaniają koordynatora regionalnego WRZOS występującego 
jako przedstawiciel WRZOS w województwie. 

4. Koordynatorzy WRZOS mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach organów WRZOS. 

5. Przedstawicielstwo przestaje istnieć, gdy w danym województwie do WRZOS przystąpi regionalny 
związek organizacji pozarządowych z danego województwa. 

 

§ 10. 

Dyrektor. 

1. Dla kierowania bieżącą pracą WRZOS Zarząd może powołać Dyrektora. Zakres uprawnień i 
obowiązków dyrektora określa Zarząd, z uwzględnieniem § 7 ust. 10 Statutu. Dyrektorowi można 
powierzyć funkcję kierownika zakładu pracy w sensie prawa pracy. 

2. Warunki powołania, odwołania i warunki pracy Dyrektora ustala Zarząd w trybie § 7 ust. 9 Statutu. 

 



§ 11. 

Majątek i dochody WRZOS. 

1. Majątek WRZOS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność, o której mowa w §2. 

3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem WRZOS w stosunku do 
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organów oraz pracownicy WRZOS 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”. 

4. Majątek WRZOS nie może być przekazywany na rzecz jego 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. 

5. Majątek WRZOS nie może być wykorzystywany 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 organizacji. 

6. Zabrania się zakupu przez WRZOS towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie WRZOS, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

7. Źródłami powstania majątku WRZOS są: 

a) składki członkowskie, 

b) dochody z nieruchomości i ruchomości i innych składników majątkowych stanowiących własność 
lub będących w użytkowaniu WRZOS, 

c) dotacje, w tym z budżetu centralnego i samorządowego, 

d) darowizny, zapisy, spadki i zbiórki publiczne, 

e) dochody z operacji finansowych, 

f) wpływy z odpłatnej działalności statutowej, 

g) dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych, 

h) inne prawnie dozwolone. 

8. WRZOS prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

 

§ 12. 

Rozwiązanie WRZOS 

1. Rozwiązanie WRZOS może nastąpić wyłącznie na zwołanym w tym celu Walnym Zebraniu. Obrady 
są prawomocne, jeżeli reprezentowane jest co najmniej trzy czwarte członków zwyczajnych. W razie 
braku prawomocności obrad, zwołuje się w ciągu dwóch tygodni drugie Walne Zebranie, którego 
obrady są prawomocne bez względu na liczbę reprezentantów. W piśmie zwołującym należy 
szczególnie zwrócić na ten fakt uwagę. W obu przypadkach do przyjęcia wniosku o rozwiązanie 
WRZOS wymagana jest większość trzech czwartych głosów. 



2. W przypadku przyjęcia wniosku o rozwiązanie WRZOS, Walne Zebranie powołuje Komisję 
Likwidacyjną. 

3. Po rozwiązaniu WRZOS majątek pozostały po zaspokojeniu zobowiązań może być przekazany 
wyłącznie dla podmiotów realizujących podobne cele statutowe. 

 


