
STATUT
POLSKIEGO KOMITETU

 ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1 
1. Stowarzyszenie  Polski  Komitet  Światowej  Organizacji  Wychowania  Przedszkolnego, 

zwane  dalej  Stowarzyszeniem,  działa  na  podstawie  przepisów  ustawy  Prawo  
o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie PK OMEP.
3. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, odznak i logo przedstawiającym 

dzieci oplatające kulę ziemską, na warunkach określonych przez Światową Organizację 
Wychowania Przedszkolnego.

§ 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto st. Warszawa.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla  realizacji  celów  statutowych Stowarzyszenie może  prowadzić  działania  poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3
1. Stowarzyszenie  współpracuje  z  krajowymi,  zagranicznymi  i  międzynarodowymi 

organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  instytucjami  a  zwłaszcza  ze  Światową 
Organizacją Wychowania Przedszkolnego OMEP. 

2. Stowarzyszenie  może  pozostawać  członkiem  organizacji  wymienionych  w  ust.  1  na 
zasadach pełnej autonomii.

§ 4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych.
3. Oddziały terenowe posiadają osobowość prawną.

§ 5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność  na pracy społecznej  członków.  Do prowadzenia 
swoich działań może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ  II

Cele i środki działania

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:

1. prowadzenie działalności edukacyjnej,  wychowawczej,  społecznej i kulturalnej na rzecz 
dzieci, ich rodzin, nauczycieli, wychowawców i opiekunów,

2. wspieranie  rozwoju  dziecka  przez  promowanie  różnorodnych  form  opieki,  
wychowania i edukacji dziecka od urodzenia do 8 roku życia, 

3. propagowanie  osiągnięć  w  dziedzinie  instytucjonalnego  wychowania  przedszkolnego  
we współpracy ze Światową Organizacją Wychowania Przedszkolnego OMEP, 

4. kształcenie i doskonalenie nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci w wieku 
od urodzenia do 8 roku życia, 

1



5. przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  i  poprawa  funkcjonowania  dzieci  w  tym 
niepełnosprawnych, chorych, żyjących w ubóstwie, osieroconych,

6. upowszechnianie  i  ochrona  praw  człowieka  i  swobód  obywatelskich  -  zapobieganie  
i  zwalczanie  przemocy,  działanie  na rzecz  równouprawnienia  kobiet  i  mężczyzn  oraz 
zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji.

§ 7
1) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. analizowanie  i  diagnozowanie  potrzeb  dzieci,  ich  rodzin,  inicjowanie  dyskusji  
o  problemach  społecznych  i  metodach  ich  rozwiązywania  oraz  wyrażanie  opinii, 
zwłaszcza w sprawach dotyczących warunków życia i  rozwoju dzieci,  praw człowieka, 
równouprawnienia, wykluczenia społecznego, ubóstwa;

2. współpracę z instytucjami rządowymi  i  samorządowymi,  organizacjami pozarządowymi 
oraz  podmiotami  gospodarczymi  w  kraju  i  za  granicą  oraz  zawiązywanie  partnerstw 
służących realizacji celów Stowarzyszenia;

3. współdziałanie ze Światową Organizacją Wychowania Przedszkolnego (OMEP), udział  
w  krajowych  i  międzynarodowych  kongresach,  konferencjach  i  innych  formach 
działalności tej organizacji;

4. tworzenie, prowadzenie, wspieranie projektów badawczych, rozwojowych i społecznych 
służących realizacji celów Stowarzyszenia,

5. propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka,
6. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom fizycznym i prawnym, 
7. organizowanie  konferencji,  seminariów,  zjazdów, szkoleń,  wykładów,  prelekcji,  kursów 

szkoleniowych,  dyskusji  panelowych,  punktów doradczych i  konsultacyjnych,  spotkań  
z  działaczami  samorządowymi,  społecznymi,  gospodarczymi,  politykami  oraz  ludźmi 
nauki  i  kultury;  imprez  artystycznych,  kulturalnych  i  sportowych, wystaw,  wyjazdów, 
warsztatów twórczych, zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych;

8. organizowanie  kolonii,  obozów,  spotkań oraz  innych  form  spędzania  wolnego  czasu 
służących integrowaniu i aktywizowaniu dzieci, ich rodzin, społeczności oświatowej;

9. wydawanie  książek,  czasopism,  broszur,  biuletynów,  wydawnictw  periodycznych, 
plakatów,  kalendarzy,  folderów  i  innych materiałów  związanych  z  działalnością 
Stowarzyszenia.

2) Dla zapewnienia realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie ma prawo do:

1. pozyskiwania funduszy,  prowadzenia  zbiórek  publicznych,  tworzenia  projektów 
umożliwiających występowanie o dotacje i granty.

2. prowadzenia działalności gospodarczej, jako działania pomocniczego.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Polskiego Komitetu OMEP

§ 8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 9
1. Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  być  każda  osoba  fizyczna,  która  złoży 

pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
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2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później  niż w ciągu 
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem  wspierającym  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba  fizyczna  i  prawna 
deklarująca  pomoc  finansową,  rzeczową  lub  merytoryczną  w  realizacji  celów 
Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 
Zarządu albo, co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 11
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. regularnego opłacania składek.

§ 12
1. Członkowie  wspierający  i  honorowi  nie  posiadają  biernego  oraz  czynnego  prawa 

wyborczego,  mogą jednak  brać  udział  z  głosem doradczym  w statutowych  władzach 
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania  się z  zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej do Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:

a. z  powodu  nieusprawiedliwionego  zalegania  z  opłatą  składek  członkowskich  
lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,

b. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień 
i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 
odwołanie   do  Walnego  Zebrania  Członków  w  terminie  14  dni  od  daty  doręczenia 
stosownej  uchwały.  Odwołanie  jest  rozpatrywane  na  najbliższym  Walnym  Zebraniu 
Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
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ROZDZIAŁ IV

Władze Polskiego Komitetu OMEP

§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są władze krajowe i władze Oddziałów.

2. Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:
1) Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Krajowy,
3) Krajowa Komisja Rewizyjna.

3. Władzami Oddziałów Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

4. Władze Oddziału Stowarzyszenia są właściwe  we wszystkich sprawach stowarzyszenia 
niezastrzeżonych dla władz Krajowych. 

§ 15
1. Władze  krajowe  Stowarzyszenia  wybierane  są  przez  Zjazd  Delegatów i  odpowiednio 

władze  Oddziału  wybierane  są  przez  Walne  Zebranie  w  głosowaniu  tajnym,  zwykłą 
większością głosów. 

2. Organ  Stowarzyszenia  może  dokooptować  do  swojego  składu  innego  członka 
zwyczajnego w razie zmniejszenia się liczby członków organu z przyczyn określonych  
w § 13 ust. 1. Liczba dokooptowanych członków  organu nie może przekroczyć 50% jego 
ustalonego  składu  liczbowego,  to  jest  w  składzie  organu  większość  muszą  stanowić 
osoby  pochodzące  z  wyboru.  W  przeciwnym  razie  wygasają  mandaty  wszystkich 
członków danego organu Stowarzyszenia.

3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
4. Uchwały  wszystkich  władz  Stowarzyszenia  zapadają  w  głosowaniu  jawnym  zwykłą 

większością  głosów,  przy  obecności,  co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  
do głosowania. 

§ 16
Zjazd Delegatów 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Delegatów. 
2. Zjazd Delegatów  może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Krajowy. 
4. Zebrania  zwoływane  są raz  na cztery  lata,  jako  sprawozdawczo  -  wyborcze.  Zarząd 

zawiadamia  członków  o  jego  terminie,  miejscu  i  proponowanym  porządku  obrad,  
co najmniej na 14 dni przed terminem.

5. Obrady  i  decyzje  Zjazdu  Delegatów  są  prawomocne,  jeżeli  bierze  w  nich  udział,  
co najmniej połowa uprawnionych. 

6. Jeżeli  w wymienionym terminie nie jest spełniony ten warunek Zjazd może odbyć się 
w drugim terminie  wyznaczonym  nie  wcześniej  niż  30 minut  od pierwszego  terminu. 
Uchwały Zjazdu Delegatów odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę 
członków obecnych na tym zebraniu.

7. Zjazd Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
8. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Krajowy:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3) na  pisemny  i  uzasadniony  wniosek  co  najmniej  1/3  ogólnej  liczby  członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia.
9. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien zostać zwołany przed upływem 21 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których został zwołany.
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§ 17
Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz krajowych Stowarzyszenia,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5. udzielanie Zarządowi Krajowemu absolutorium,
6. ustalenie  wysokości  składek  członkowskich oraz  wysokości  składek  odprowadzanych 

przez Oddziały do Zarządu Krajowego,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Krajowego,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia,
10. do wyłącznych kompetencji  Zjazdu Delegatów należy podjecie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 18
W obradach Zjazdu Delegatów uczestniczą:
1. delegaci oddziałów w liczbie określonej każdorazowo przez Zarząd Krajowy, uprawnieni 

do  reprezentowania oddziału na konkretnym Zjeździe Delegatów,
2. członkowie władz krajowych,
3. członkowie  wspierający  i  honorowi  oraz  zaproszeni  przez  Zarząd  Krajowy  goście  

z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.

§ 19
Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2. realizowanie uchwał Zjazdu Delegatów,
3. powoływanie Oddziałów Stowarzyszenia,
4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5. powołanie rady programowej i zespołów konsultacyjnych w celu wspierania działalności 

statutowej Stowarzyszenia,
6. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
8. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
9. zwoływanie Zjazdu Delegatów.

§ 20
1. Zarząd składa się z 9 do 12 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera 

prezydium w składzie prezes, wiceprezes sekretarz i skarbnik. Liczbę członków Zarządu 
określa uchwałą Zjazd Delegatów.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie 
dwóch członków Zarządu.

3. W razie potrzeby zatrudnienia osoby do realizacji  zadań statutowych stosunek pracy  
w  imieniu  Stowarzyszenia  nawiązuje  Prezes  lub  inny  członek  Zarządu  upoważniony 
przez Zarząd i pełni funkcję kierownika zakładu pracy (pracodawcy) w rozumieniu prawa 
pracy.

4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach 
zwykłego zarządu.

5. Zarząd wyraża swoją wolę w formie uchwał.
6. Jeżeli  podczas  głosowania  Zarządu  liczba  głosów  za  i  przeciw  jest  równa,  

to rozstrzygający jest głos prezesa.
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§ 21
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
3. Zarząd Krajowy organizuje raz w roku spotkania z Prezesami Oddziałów.
4. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 22
Krajowa Komisja Rewizyjna

1. Krajowa Komisja  Rewizyjna  powołana jest  do sprawowania  kontroli  nad działalnością 
Stowarzyszenia.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób. Liczbę członków Komisji 
Rewizyjnej  określa uchwałą Zjazd Delegatów. Na pierwszym spotkaniu Komisja wybiera 
przewodniczącego.

3. Posiedzenia  Krajowej  Komisji  Rewizyjnej  odbywają  się  w  miarę  potrzeb  nie  rzadziej 
jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

4. Przewodniczący lub wskazany przez komisję członek Krajowej  Komisji  Rewizyjnej  ma 
prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

5. Krajowa Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 23
Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. składanie sprawozdań na Zjeździe Delegatów wraz z oceną działalności Stowarzyszenia 

i Zarządu Stowarzyszenia,
4. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego 

bezczynności,
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.

ROZDZIAŁ V

Oddziały Polskiego Komitetu OMEP

§ 24
1. Oddziały  są  podstawowymi  jednostkami  organizacyjnymi  Stowarzyszenia  tworzonymi 

przez Zarząd Krajowy na wniosek piętnastu członków założycieli.
2. Oddziały Stowarzyszenia mogą działać na obszarze jednego lub więcej województw.
3. Oddziały podlegają władzom krajowym Stowarzyszenia i prowadzą działalność statutową 

w ramach programu przyjętego przez Zjazd Delegatów oraz Walne Zebranie Członków 
Oddziału.

4. Oddziały mogą tworzyć koła Polskiego Komitetu OMEP, określając ich cel i zadania..
5. Kadencja wszystkich wybieralnych władz oddziałów trwa 4 lata.

§ 25
1.   Władzami Oddziału Polskiego Komitetu OMEP są:

1) Walne Zebranie; zwoływane jest  przez Zarząd Oddziału.
2) Zarząd Oddziału;
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

2.  W sprawach nie uregulowanych odrębnie dla władz Oddziału Polskiego Komitetu OMEP 
stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz krajowych.
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§ 26
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Polskiego Komitetu 
OMEP  i  jest  zwoływane  przez  Zarząd  Oddziału.  Zarząd  zawiadamia  członków  o  jego 
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem.

2. W  Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:
1)  członkowie Polskiego Komitetu OMEP zrzeszeni w danym Oddziale z czynnym i biernym 
prawem wyborczym;
2) członkowie honorowi i wspierający z terenu działania Oddziału z głosem doradczym bez 
prawa wyborczego;
3) przedstawiciele władz krajowych jeżeli nie są członkami Oddziału z głosem doradczym 
bez prawa wyborczego.  

3. Na wniosek Zarządu Krajowego lub 20% członków Polskiego Komitetu OMEP z terenu 
działania Oddziału, Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
Oddziału.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3)  uchwalanie programu pracy i planu finansowego,
4) podejmowanie uchwał dotyczących działalności statutowej.

§ 27
1.  Raz  na  cztery  lata  zwoływane  jest  Walne  Zebranie  Członków  Oddziału  jako  Walne 
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. 
2.  Szczegółowe  zasady  przeprowadzania  wyborów  określa  regulamin  uchwalony  przez 
Zarząd Krajowy Polskiego Komitetu OMEP
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego należy dodatkowo:
  1) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  2) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
  3) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
  4) zatwierdzanie ramowego planu pracy oraz preliminarza budżetowego na okres kadencji.
4. Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Oddziału wybiera delegatów na Krajowy 
Zjazd Delegatów w liczbie określonej każdorazowo przez Zarząd Krajowy.
5. Delegaci są wyrazicielami opinii ogółu członków zrzeszonych w danym Oddziale .

§ 28
1. Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd Oddziału składający się z 5 do 7  
    osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Do Zarządu Oddziału należy wykonywanie wiążących Oddział uchwał władz Polskiego 
Komitetu OMEP. W szczególności Zarząd Oddziału realizuje zadania określone przez Walne 
Zebranie Członków Oddziału, kieruje bieżącą działalnością Oddziału, zwołuje i organizuje 
zebrania członków Oddziału, opracowuje i realizuje roczne plany pracy i plany finansowe 
Oddziału oraz gospodaruje majątkiem pozostawionym do dyspozycji Oddziału przez Zarząd 
Krajowy.
3. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały dotyczące działań zgodnych ze statutem.

§ 29
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób w tym przewodniczącego i dwóch 
członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  1) przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli działalności merytorycznej i 
finansowej;
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  2) przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich przez członków 
z terenu działania Oddziału;
  3) występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału lub 
Nadzwyczajnego   Walnego Zebrania Oddziału;
  4) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału i zgłaszanie wniosków o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym 
w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 30
1. Zarząd Oddziału składa do Zarządu Krajowego sprawozdanie merytoryczne i finansowe 

z działalności za rok ubiegły oraz plan pracy i preliminarz finansowy na bieżący rok  
w terminie do końca stycznia każdego roku.

2. Zarząd Oddziału jest uprawniony do składania oświadczeń woli  w sprawach zwykłego 
zarządu dotyczącego działalności Oddziału Stowarzyszenia. 

3. Sprawy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczącego działalności  Oddziału 
Stowarzyszenia oraz sprawy o szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia Zarząd wnosi 
pod obrady Zarządu Krajowego.

4. Do składania oświadczeń woli w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu 
wymagane jest każdorazowo odrębne pełnomocnictwo Zarządu Krajowego.

§ 31
1. Oddział może być zlikwidowany w przypadkach:

1) spadku liczby członków poniżej piętnastu;
2) wniosku  Walnego  Zebrania  w  formie  uchwały  podjętej  większością  głosów  przy 

obecności, co najmniej połowy członków;
3) braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia Oddziału.

2. Decyzję o likwidacji Oddziału podejmuje w formie uchwały Zarząd Krajowy. 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i działalność gospodarcza Polskiego Komitetu OMEP

§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1) ruchomości będące własnością Polskiego Komitetu OMEP;
2) inne prawa majątkowe;
3) środki pieniężne.

2. Majątek  Stowarzyszenia  służy  wyłącznie  do  realizacji  celów  statutowych  Polskiego 
Komitetu OMEP.

3. Majątek powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,
4) dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
6) ofiarności publicznej.

§ 33
1.  Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  z  tym,  że  cały  dochód  
      z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Krajowy,   
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      zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 34
Niniejszy  Statut  może  być  zmieniony  lub  zastąpiony  nowym  wyłącznie  przez  Zjazd 
Delegatów Polskiego Komitetu OMEP na podstawie uchwały powziętej większością dwóch 
trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy delegatów.

§ 35
1. Stowarzyszenie  może  być  rozwiązane  na  podstawie  uchwały  Zjazdu  Delegatów 

powziętej  większością  dwóch  trzecich  głosów  przy  obecności,  co  najmniej  połowy 
delegatów.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Krajowego Polskiego Komitetu OMEP, jeżeli Zjazd 
Delegatów nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Polskiego Komitetu OMEP przeznacza się dla  instytucji 
charytatywnych.
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