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Propozycje zmian  

do Statutu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

 
 
1. Cele działania Federacji 
 
Aktualne brzmienie: 

§ 2. Cele działania Federacji to: 
1. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego 

obywatelstwa na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, 
2. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości 

środowiska organizacji pozarządowych, 
3. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla organizacji 

członkowskich, 
4. kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji 

pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku, 
5. opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym, 
6. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją 

publiczną wszystkich szczebli, 
7. wspieranie działalności organizacji członkowskich, 
8. reprezentacja organizacji pozarządowych, należących do Federacji, wobec sektora 

publicznego i innych środowisk, 
9. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i 

zagranicznymi z zastrzeżeniem par. 1 ust. 7. 
Proponowane brzmienie: 

Dodanie ust. 10: 
10. inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych, w tym 

prowadzenie działań strażniczych. 
 
2. Przynależność do Federacji 
 
[A]  
Aktualne brzmienie: 

§ 6. ust. 1  
Członkiem Federacji może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna, działająca nie dla 
zysku, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, 
partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek 
samorządu terytorialnego, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji, 
zobowiąże się do przestrzegania Statutu Federacji oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu. 

Proponowane brzmienie: 
§ 6. ust. 1  
Członkiem Federacji może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna, a także 
wyodrębniona organizacyjnie i samodzielna finansowo jednostka organizacyjna osoby 
prawnej, działające nie dla zysku, nie będące jednostką organizacyjną administracji 
publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym 
albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która złoży pisemną deklarację 



przystąpienia do Federacji, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Federacji oraz zostanie 
przyjęta uchwałą Zarządu. 

 
[B] 
Aktualne brzmienie: 

§ 7. ust. 2 
Wniosek o przyjęcie musi być poparty co najmniej dwoma pisemnymi rekomendacjami od 
innych członków Federacji, w tym co najmniej jednego członka, który ma swojego 
reprezentanta w Zarządzie Federacji  

Proponowane brzmienie: 
§ 7. ust. 2. 
Wniosek o przyjęcie musi być poparty co najmniej dwoma pisemnymi rekomendacjami od 
innych członków Federacji, w tym co najmniej jednego członka, który ma swojego 
reprezentanta w Zarządzie Federacji. Rekomendacji nie może udzielić członek Federacji 
powiązany organizacyjnie z zainteresowanym podmiotem składającym wniosek o przyjęcie. 

 
[C] 
Dodanie w § 7. ust. 3 (i przenumerowanie pozostałych ustępów) w brzmieniu: 

Z obowiązku przedłożenia dwóch pisemnych rekomendacji zwolnione są organizacje, które 
uzyskały certyfikat „Organizacja sprawdzona” składające wniosek o przyjęcie do Federacji w 
ciągu dwóch lat od jego uzyskania. 

 
3. Kadencja Zarządu Federacji 
 
Aktualne brzmienie: 

§ 25. ust. 1. 
Zarząd liczy od 3 do 5 członków, w tym Prezesa, wybieranych spośród uprawnionych 
przedstawicieli Członków zwyczajnych, przez Walne Zebranie Członków na okres dwóch lat. O 
liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.  

Proponowane brzmienie: 
§ 25. ust. 1. 
Zarząd liczy od 3 do 5 członków, w tym Prezesa, wybieranych spośród uprawnionych 
przedstawicieli Członków zwyczajnych, przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat. 
O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.  

 
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej 
 
Aktualne brzmienie: 

§ 33. ust. 1 
Komisja Rewizyjna Federacji składa się z trzech osób wybieranych, przez Walne Zebranie 
Członków na okres trzech lat spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji. 
Komisja Rewizyjna Federacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

Proponowane brzmienie: 
§ 33. ust. 1 
Komisja Rewizyjna Federacji składa się z trzech osób wybieranych, przez Walne Zebranie 
Członków na okres czterech lat spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji. 
Komisja Rewizyjna Federacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

 


