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Rozdział 1  
Postanowienia ogólne 

 
 

§1 
1. Związek stowarzyszeń, zwany dalej Związkiem, nosi nazwę Związek Biur Porad 

Obywatelskich. 
2. Związek może używać w nazwie skrótu “ZBPO”. 

 
 

§2 
1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 
2. Związek posiada osobowość prawną. 

 
 

§3 
Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 
działania. 
 
 

§4 
1. Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą Związku jest Warszawa. 
3. Dla właściwego realizowania swych celów Związek może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 

§5 
Czas trwania Związku nie jest ograniczony. 

 
 
 
 

Rozdział 2 
Cele i formy działania Związku 

 
 
 

§6 
Celami działania związku są: 
1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw 

obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i 
edukacyjną, 

2. Wspieranie działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową 
grup zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób 
bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych, młodzieży oraz 
wszystkich tych którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami dnia codziennego; 

3. Dążenie do wprowadzenia zmian w polityce społecznej, służących rozwojowi demokracji 
budowie społeczeństwa obywatelskiego 

4. Upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
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5. Ochrona interesów konsumentów; 
6. Promocja i organizacja wolontariatu; 
7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego w zakresie 
określonym wyżej 

 
 

§7 
Związek realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 
1. inicjowanie działalności placówek poradnictwa obywatelskiego, 
2. zrzeszanie w Związku, jako jego członków, kolejno powstających placówek poradnictwa 

obywatelskiego, 
3. koordynację działalności placówek poradnictwa obywatelskiego, tworzących sieć 

placówek w skali ogólnokrajowej,  
4. tworzenie i dbałość o utrzymanie standardów działań placówek, 
5. pomoc merytoryczną i organizacyjną dla podmiotów zakładających i prowadzących BPO,  
6. w miarę posiadanych środków  wsparcie finansowe i rzeczowe podmiotów prowadzących 

Biura Porad Obywatelskich, będących członkami Związku, 
7. wspomaganie lokalnych inicjatyw w zakresie poradnictwa obywatelskiego, 
8. opracowywanie, wydawanie oraz aktualizację materiałów informacyjnych dla placówek 

poradnictwa obywatelskiego, 
9. współpracę z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz organizacjami 

samorządowymi, 
10. wyrażanie i przekazywanie do wiadomości odnośnych władz oraz opinii publicznej 

poglądów dotyczących projektowanych, jak i aktualnie obowiązujących aktów prawnych, 
11. działalność konsultacyjną i doradczą dla placówek poradnictwa obywatelskiego, 
12. współpracę z instytucjami zagranicznymi, działającymi na rzecz poradnictwa 

obywatelskiego 
13. organizowanie szkoleń dla personelu placówek poradnictwa obywatelskiego oraz innych 

instytucji i organizacji o podobnym profilu działania. 
 
 

§8 
1. Związek realizując cele statutowe, może powoływać inne organizacje, w granicach 

prawem dopuszczonych. 
2. Związek opiera swą działalność na społecznej pracy członków. 
3. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników. 
 
 

 

Rozdział 3 
Majątek Związku 

 
 

§9 
1. Majątek Związku powstaje w szczególności ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, 

spadków, zapisów, środków z odpłatnej działalności pożytku publicznego, dochodów z 
działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Związku dysponuje Zarząd. 
3. Majątek Związku nie może być: 

a) wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku 
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do członków Związku, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
pracownicy 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", 

b) przekazywany na rzecz członków Związku, 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, 

c) wykorzystywany na rzecz członków Związku, 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. 

d) przeznaczany na zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 
niż rynkowe. 

 
§10 

1. Majątek Związku może być lokowany na rachunkach bankowych i w papierach 
wartościowych. 

2. Dochody uzyskiwane z majątku Związku przeznaczane są wyłącznie na realizację celów 
statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Związku. 

 
 

§11 
1. Związek prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 
2. W księgach rachunkowych Związku działalność gospodarcza jest wyodrębniona od 

działalności statutowej. 
 
 

 
 

Rozdział 4 
Członkostwo w Związku 

 
§12 

1. Członkowie Związku dzielą się na: 
a) zwyczajnych oraz 
b) wspierających. 

 
§13 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba prawna o celach niezarobkowych, 
prowadząca lub wspierająca działania w zakresie poradnictwa obywatelskiego, która 
przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej 2 członków Związku i złoży deklarację 
członkowską. 
 

§14 
Status członka zwyczajnego nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Związku 
większością głosów w drodze uchwały. 
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§15 
1. Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są: 

1) dbać o jego dobre imię, 
2) popierać i czynnie realizować cele statutowe, 
3) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, 
4) regularnie opłacać składki. 

 
2. Członkowie Związku mają prawo brać udział w czynnościach Związku, a w 

szczególności: 
1) posiadać bierne i czynne prawo wyborcze, 
2) uczestniczyć we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Związku, 
3) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swojej działalności. 

 
§16 

Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na skutek: 
1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 
2. wykluczenie przez Zarząd za: 
a) działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Związku, 
b) nieusprawiedliwiony brak uczestnictwa w pracach Związku, 
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy pełne okresy, 
d) niewywiązywanie się z porozumienia między Zarządem a organizacją członkowską, 
3. utratę osobowości prawnej. 

 
§17 

Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie nie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 
oraz w przedmiocie wykluczenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które 
musi zostać złożone w terminie co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
Uchwała walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 
 
 

§18 
1. Osoby prawne o celach zarobkowych mogą zostać członkami wspierającymi Związku 

poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi, który podejmuje w tej sprawie uchwałę 
zwykłą większością głosów. 

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Związku. 
3. Formę i rodzaj wspierania Związku członkowie wspierający ustalają z Zarządem. 
4. Członkowie wspierający korzystają z prawa uczestnictwa w posiedzeniach Walnego 

Zgromadzenia członków z głosem doradczym oraz z praw przysługujących członkom z 
wyjątkiem prawa wymienionego w §15 ust.2 pkt 1. 

 
 

Rozdział 5 
Organy Związku 

 
 

§19 
1. Organy Związku stanowią: 

a) Walne Zgromadzenie 
b) Zarząd  
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Organem doradczym Związku może być Rada Programowa. 
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§20 
Kadencja wszystkich, poza Walnym Zgromadzeniem, organów Związku trwa 2 lata. 
 

§21 
Uchwały wszystkich władz Związku zapadają większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu 
nie stanowią inaczej. 
 
 

Walne Zgromadzenie 
 

§22 
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku lub częściej, 

na pisemny uzasadniony wniosek: 
a) co najmniej 3 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
b) Rady Programowej, 
c) 1/3 członków założycieli lub członków zwyczajnych Związku powiadamiając o jego 

terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami 
poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem 
rozpoczęcia obrad. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 30 dni od dnia 
złożenia wniosku Zarządowi. 

2. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków 
uprawionych do głosowania. 
Jeżeli Walne Zgromadzenie nie odbyło się w pierwszym terminie z powodu braku 
quorum, to dla ważności obrad Walnego Zgromadzenia w kolejnym terminie nie jest 
wymagane uczestnictwo co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W 
takim przypadku termin kolejnego Walnego Zgromadzenia wyznacza się w godzinę po 
upływie pierwszego terminu. 

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie 
wspierający Związku oraz zaproszeni goście. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
a) uchwalanie programu działania Związku, 
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
c) zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Związku, 
d) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Związku, zatwierdzanie 

rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi, 
e) uchwalanie zmian statutu, 
f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania do Związku nowych członków oraz 

powoływania przez Związek nowych organizacji, 
g) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Związku, 
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Związku, 
i) rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Zarządu, 
j) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i zatwierdzanie regulaminu 

pracy Zarządu. 
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków, z 

zastrzeżeniem ust.6 
6. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie 

Związku, wymaga bezwzględnej większości głosów. 
7. Członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający Związku, działają poprzez swoich 

przedstawicieli w liczbie od 1 do 3. 
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8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos, bez względu na liczbę przedstawicieli. 
Członkowie zwyczajni Związku mają głos stanowiący. 

 
 
 

Rada Programowa 
 

§23 
1. Walne Zgromadzenie może powołać Radę Programową jako organ doradczy    
      i opiniujący, w składzie 8 członków powoływanych spośród osób fizycznych  
     lub prawnych, skupionych wokół idei Związku. 
2. Rada Programowa wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, 

wiceprzewodniczący i sekretarz, które ją reprezentuje pomiędzy posiedzeniami. 
3. Zadaniem Rady Programowej jest przedstawianie wniosków i opinii Walnemu 

Zgromadzeniu w sprawie działalności statutowej Związku. 
4. Rada ma prawo do złożenia Zarządowi wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia 

członków. 
5. Rada Programowa zbiera się co najmniej dwa razy w roku, a w sprawach pilnych, 

wynikłych między jej posiedzeniami, doraźnie na wniosek Prezesa Zarządu. 
6. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb obrad oraz podejmowania uchwał, określa uchwalony 

przez Radę Programową regulamin. 
 
 

Zarząd 
 

§24 
1. Zarząd Związku powoływany jest przez Walne Zgromadzenie na 2 letnią kadencję, z 

zastrzeżeniem ust.5 
2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa. 
3. Członków Zarządu wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez członków 

zwyczajnych Związku obecnych na Walnym Zgromadzeniu 
4. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, 

dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. 
5. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo 

powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu. 
6. Kadencja Zarządu upływa z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w 

sprawie odmowy zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Związku. 
7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  
 
 

§25 
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby 

uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa, odwołania lub 
utraty zdolności do czynności prawnych. 

2. Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu w każdym czasie w drodze uchwały 
podjętej bezwzględną większością głosów: 
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Związku, 
b) nieusprawiedliwiony brak uczestnictwa w pracach Zarządu. 
c) na jego wniosek 

 
§26 
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1. Zarząd kieruje działalnością Związku i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 
3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na 

rzecz Związku, jakie nie są zastrzeżone statutem dla innych organów Związku, a w 
szczególności: 
1) kierowanie bieżącą pracą Związku, 
2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 
3) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

4. Zarząd może powoływać wyspecjalizowane komórki do realizacji swoich zadań. 
 

§27 
1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów 
2. Uchwały Zarządu są podejmowane na jego posiedzeniach. 
 

 
§28 

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między członkami określa opracowany przez 
Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin. 
 
 

§29 
1. Zarząd Związku wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku. 
2. Biurem kieruje Dyrektor, który ustala jego strukturę organizacyjną oraz tryb pracy, a 

także zatrudnia i zwalnia pracowników Biura, z wyjątkiem głównego księgowego, 
którego powołuje i odwołuje Zarząd Związku. 

3. Organizację i tryb pracy Biura określa regulamin Biura, zatwierdzony przez Zarząd. 
 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§30 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w 

tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 
2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez 

członków zwyczajnych Związku obecnych na Walnym Zgromadzeniu 
3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

lub ze stosunkiem pracy z ZBPO 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

a) pozostawać w stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej we 
związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu 

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z 
urzędu lub przestępstwo skarbowe  

c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji rewizyjnej zwrotu uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok 
poprzedni.   

5. Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrola bieżącej pracy Związku, 
b) kontrola przestrzegania planu finansowego Związku, 
c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na walnym Zgromadzeniu, 
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. 

6. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do: 
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a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 
ZBPO 

b) żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień 
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez 

Walne Zgromadzenie regulaminu. 
 

Składanie oświadczeń woli 
 

§31 
 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku, w tym do zaciągania zobowiązań 
majątkowych, upoważniony jest Prezes lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie. 

2. Zarząd może w drodze odrębnej uchwały upoważnić Dyrektora Biura do reprezentowania 
Związku, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań 
majątkowych. 

3. Zarząd może w formie odrębnej uchwały ustanowić doraźne pełnomocnictwo także dla 
innej osoby do załatwiania w imieniu Zarządu określonych spraw, określając jednocześnie 
zakres udzielonego umocowania. 

 
 

Rozdział 6 
Działalność gospodarcza i odpłatna 

 
 

Działalność gospodarcza 
 

§32 
1.  Związek może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w 
 stosunku do działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
 przepisami, bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.  
2.  Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Związek organizuje i kieruje 
 Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd. 
3.  Przedmiot działalności zakładów gospodarczych oraz zakres uprawnień i obowiązków 
 dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, ustanowione przez 
 Zarząd. 
4.  Nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskiwane z prowadzonej działalności 

 gospodarczej przeznaczana jest w całości na działalność pożytku publicznego. 
 
 

Działalność odpłatna 
 

§33 
1. Związek może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działań 

wskazanych w §7 niniejszego statutu 
2. Decyzję co do odpłatnego lub nie odpłatnego charakteru konkretnego działania z zakresu 

działalności pożytku publicznego każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze uchwały. 
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Rozdział 7 
Rozwiązywanie Związku. 

 
§34 

1. Związek rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych 
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zgromadzenie określa sposób jego 
likwidacji. 

3. W przypadku rozwiązania Związku pozostałe środki majątkowe przekazuje się innym 
fundacjom i stowarzyszeniom nie nastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów 
działania Związku. 

 
 
 
 

Rozdział 8 
Postanowienie końcowe. 

 
§35 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o 
stowarzyszeniach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


