
STATUT 

Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze 

 

uchwalony przez  członków TKOPD na Walnym Zgromadzeniu  w dniu 26.08.2019 

 

ROZDZIAŁ  I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, zwany w dalszej części 

Statutu TKOPD. 

§ 2 

1. TKOPD jest samodzielnym i niezależnym podmiotem posiadającym osobowość prawną.  

2. TKOPD współdziała z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Warszawie (KOPD) na podstawie 

art. 5 pkt 2 Statutu KOPD oraz z innymi organami i instytucjami państwowymi oraz 

samorządowymi. 

3. TKOPD może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i 

działaniach.  

§ 3 

1. TKOPD działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j.Dz.U. z 

2019 r., poz. 713), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688) innymi ustawami i przepisami prawa regulującymi 

funkcjonowanie stowarzyszeń oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

2. TKOPD działa z poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

międzynarodowych przepisów dotyczących dziecka, w tym międzynarodowych aktów 

prawnych i zaleceń w sprawie ochrony dziecka i rodziny. 

§ 4 

1. Terenem działania TKOPD jest obszar Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

województwa lubuskiego i miasta Zielona Góra. 

2. Siedzibą władz TKOPD jest miasto Zielona Góra. 

§ 5 

TKOPD używa pieczęci, logo, znaków graficznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

§ 6 

1. TKOPD opiera działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz wolontariuszy. 



2. Do prowadzenia swej działalności TKOPD może zatrudnić pracowników, w tym swoich 

członków. 

§ 7 

1. TKOPD prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. 

2. TKOPD może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działań służących realizacji celów 

statutowych w obszarach pożytku publicznego. 

3. Zakres działań podejmowanych w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej 

ustalany jest poprzez uchwałę Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

§ 8 

Celami  TKOPD są ochrona praw i interesów dziecka i rodziny, praw człowieka, działalność 

oświatowa, naukowa, edukacyjna, kulturalna i społeczna, w tym świadczenie usług społecznych, 

ochrona zdrowia oraz podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi wspólnot i  społeczności 

lokalnych. 

§ 9 

Do realizacji celów, wymienionych w §8, TKOPD podejmuje działania w następujących obszarach 

pożytku publicznego: 

1. Ochrona praw i interesów dziecka oraz rodziny 

2. Zapewnienie wsparcia dzieciom i rodzinom przeżywającym trudności, znajdującym się w 

sytuacjach kryzysowych. 

3. Zapobieganie krzywdzeniu i wykluczeniu społecznemu dzieci. 

4. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka  

5. Podejmowanie działań mających przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym. 

6. Podejmowanie wszelkich działań w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;  

7. Ochrona i promocja zdrowia. 

8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci. 

9. Podtrzymywanie i  upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego  

11. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 

12. Inicjowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

13. Podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 



14. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

15. Podejmowanie działań  w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

16. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji  

17. Aktywność w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego. 

18. Działalność w obszarze promocji i organizacji wolontariatu. 

19. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

20. Ratownictwo i ochrona ludności. 

21. Działalność charytatywna. 

§ 10 

Dla realizacji ochrony dziecka i rodziny, ich interesów TKOPD podejmuje między innymi takie 

działania jak: 

1. Prowadzenie działalności interwencyjnej,  kontrolnej, profilaktycznej oraz edukacyjno-

szkoleniowej w dziedzinie edukacji oraz zdrowia. 

2. Prowadzenie wsparcia dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności 

udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, pomocy prawnej i innych form 

poradnictwa. 

3. Prowadzenie działalności na rzecz rodziny, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz rozwój 

specjalistycznych form pomocy rodzinie, prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

opiekuńczo-wychowawczych, Domu Samotnej Matki/domu dla Matek z małoletnimi dziećmi i 

kobiet w ciąży, świetlic środowiskowych, placówek wsparcia rodzinnego, mediacji, poradni dla 

dzieci i rodzin, mieszkań o charakterze chronionym, wspomaganym, usamodzielnień. 

4. Upowszechnianie znajomości praw dziecka, ujawnianie ich naruszanie w życiu rodzinnym i 

społecznym; 

5. Podejmowanie  inicjatyw i działań na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka; 

6. Obrona praw indywidualnych i zbiorowych dziecka; 

7. Dbanie o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa; 

8. Podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do ochrony interesów dziecka i rodziny; 

9. Podejmowanie działań współpracy międzynarodowej służącej ochronie praw, interesów oraz 

rozwoju dziecka i rodziny. 

10. Inne pozwalające realizować cele statutowe. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE TKOPD, PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 11 



Członkiem TKOPD może zostać każdy, kto jest gotowy przeciwdziałać wszelkim formom łamania 

praw dziecka bez względu na zagrożenie własne oraz akceptuje i zobowiązuje się realizować jego cele 

i zadania statutowe. 

§ 12 

Członkowie dzielą się na: 

a) zwyczajnych; 

b) wspierających; 

c) honorowych. 

§ 13 

1. Członkiem zwyczajnym TKOPD może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.  

2. Członkowie zwyczajni nabywają członkostwo na podstawie uchwały Zarządu podjętej na 

posiedzeniu Zarządu po złożeniu przez kandydata pisemnej  deklaracji 

§ 14 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów TKOPD. 

b) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach 

nieorganizowanych przez TKOPD. 

c) zgłaszania własnych inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych i współdziałania w ich 

realizacji. 

d) nieodpłatnego lub ustalonego na szczególnych zasadach przez Zarząd TKOPD  korzystania z 

urządzeń, szkoleń i pomocy TKOPD. 

e) korzystania z rekomendacji TKOPD. 

§ 15 

Do obowiązków członków zwyczajnych TKOPD należy: 

a) przestrzegane postanowień Statutu; 

b) przestrzeganie zasad i norm moralnych; 

c) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych 

d) opłacanie składek członkowskich. 

§ 16 

1. Członkiem wspierającym TKOPD może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

jego merytoryczną działalnością , która deklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie 

przyjęta przez Zarząd TKOPD. 

2. Osoba prawna działa w TKOPD poprzez swego przedstawiciela i ma prawo brać udział w 

pracach TKOPD z głosem doradczym. 

§ 17 



Do obowiązków członków wspierających należy przestrzeganie postanowień statutu, uchwał 

władz i wywiązywanie się z zadeklarowanych zobowiązań. 

 

 

§ 18 

1. Członkiem honorowym TKOPD może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 

realizacji celów statutowych TKOPD. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd TKOPD. 

3. Członek honorowy posiada pełne prawa członkowskie, a ponadto jest zwolniony z płacenia 

składek członkowskich. 

§ 19 

1. Członkostwo ustaje na skutek: 

a) pisemnego zgłoszenia wystąpienia z TKOPD, 

b) śmierci członka; 

c) wykluczenia uchwałą Zarządu TKOPD z powodu: 

• nieprzestrzegania postanowień statutu, 

• nieprzestrzegania regulaminów i uchwał władz 

• działania na szkodę TKOPD, 

• pozbawienia prawomocnym orzeczeniem Sądu praw publicznych, 

• utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną. 

§ 20 

Od uchwały Zarządu TKOPD w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie,w terminie 30 dni 

od daty  podjęcia uchwały, które rozpatruje Komisja Rewizyjna. 

§ 21 

Statut TKOPD zabrania: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 

związku małżeńskim 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. Przekazywania majątku organizacji na rzecz jej 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. Wykorzystywania majątku organizacji 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 lub decyzji Zarządu 

TKOPD. 

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE TKOPD 

§ 22 

Władzami TKOPD są: 

a) Walne Zgromadzenie, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

§ 23 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą TKOPD. 

2. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 

3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie zwyczajnym raz na 4 lata. 

4. O terminie Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd TKOPD 

zawiadamia członków pisemnie co najmniej na 14 dni wcześniej. 

§ 24 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest podczas trwania kadencji na skutek 

zapotrzebowania na mocy uchwały Zarządu TKOPD, Komisji Rewizyjnej bądź na wniosek 1/3 

członków. 

2. Zarząd TKOPD zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od dnia 

otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.  

§ 25 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) uchwalanie kierunków działania TKOPD odpowiadających potrzebom mieszczącym się w 

celach statutowych i zadaniach. 

b) dokonywanie wyboru członków Zarządu TKOPD i Komisji Rewizyjnej; 

c) podejmowanie uchwały przyjmującej roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne TKOPD 

oraz podejmowanie decyzji o przeznaczeniu zysku/straty wyniku finansowego. 

d) podejmowanie uchwały o zmianie treści Statutu TKOPD. 

e) podejmowanie uchwał i wniosków leżących w kompetencji władz TKOPD i mających na celu  

ustalenie kierunków działania stowarzyszenia. 

f) wybór przedstawicieli na Zjazd Delegatów KOPD w Warszawie na czas od chwili wyboru do 

zakończenia obrad Zjazdu w liczbie nie większej niż dwie osoby. 



2. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. 

§ 26 

1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków TKOPD Zarząd w liczbie 3 – 5 osób oraz 

Komisję Rewizyjną w składzie 3-5 osób. 

2. Do Zarządu wybierani są: Przewodniczący, Skarbnik oraz Sekretarz oraz dwóch 

Wiceprzewodniczących. 

3. Wyboru dokonuje się spośród zgłoszonych kandydatur członków TKOPD na Walnym 

Zgromadzeniu. 

4. Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym, przy czym przyjmuje się, że wybór 

Przewodniczącego odbywa się odrębnie od pozostałych członków Zarządu. 

5. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Zarządu, poza funkcją Przewodniczącego, 

wynosi po jednej do każdego stanowiska, wyboru można dokonywać łącznie. 

§ 27 

1. Do Komisji Rewizyjnej wybierani są: przewodniczący oraz członkowie Komisji. 

2. Wyboru dokonuje się sposób zgłoszonych kandydatur członków TKOPD na Walnym 

Zgromadzeniu. 

3. Komisja Rewizyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym. 

4. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej wynosi po jednej do 

każdego stanowiska, wyboru można dokonywać łącznie. 

§ 28 

1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej TKOPD trwa 4 lata . 

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem zgodnie z treścią art. 

18 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 29 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 

organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

§ 30 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Zarządu TKOPD należy: 

a) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia; 

b) realizowanie celów TKOPD w ramach wyznaczonych obszarów; 

c) reprezentowanie TKOPD wobec terenowych organów administracji państwowej oraz 

organizacji społecznych i samorządowych; 



d) przyjmowanie i wykluczanie członków TKOPD; 

e) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych w ramach upoważnień udzielonych przez 

Zarząd KOPD w Warszawie; 

f) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia TKOPD oraz uchwał i wytycznych Zarządu 

KOPD w Warszawie; 

g) dysponowanie funduszami TKOPD; 

h) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

i) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i zwykłych bieżących zebrań członków TKOPD; 

j) podejmowanie innych prac służących rozwojowi Stowarzyszenia oraz ochronie praw dziecka. 

3. Do realizacji celów Zarząd TKOPD może powoływać specjalne zespoły i struktury, w tym w 

oparciu o uchwalone przez niego odrębne regulaminy. 

4. Podział zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu dokonywany jest na początku 

kadencji w formie uchwały. 

5. Posiedzenie Zarządu TKOPD zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie 

rzadziej niż 2 razy w roku.  

6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków Zarządu TKOPD. 

§ 31 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje, co najmniej raz w roku całokształt działalności TKOPD, a 

zwłaszcza gospodarkę finansową oraz zgodność jego działań ze Statutem, a także opiniuje 

sprawozdania Zarządu TKOPD i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski w sprawie 

absolutorium. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu TKOPD oraz 

członkowie organu kontroli: 

a) nie mogą pozostawać z członkami organu zarządzającego w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; 

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków Komisji Rewizyjnej. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK KOMITETU 

§ 32 

1. Majątek TKOPD stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. TKOPD prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku TKOPD podejmuje Zarząd. 



§ 33 

Fundusze TKOPD tworzą: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,  

c) dotacje, subwencje, lokaty 

d) dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności 

e) i inne 

§ 34 

Majątek TKOPD przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz na pokrycie  niezbędnych 

kosztów w bieżącym i przyszłych latach. 

 

§ 35 

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych TKOPD składają dwie osoby: przewodniczący lub 

wiceprzewodniczący oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez ten Zarząd. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TKOPD 

§ 36 

1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania się TKOPD podejmowane są przez Walne 

Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych.  

2. W przypadku rozwiązania się TKOPD – Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu 

majątku TKOPD i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację. 

§ 37 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje się odpowiednie postanowienia 

przepisów prawa wymienionych w par 3 pkt 1. 

 

 

 

 

Zielona Góra 28.08.2019 


