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STATUT STOWARZYSZENIA POLSKI 
KOMITET NARODOWY UNICEF 

Warszawa, 28 stycznia 2002 roku 
ze zmianami z dnia 14 września 2015 roku

oraz 16 września 2022 roku
 

PREAMBUŁA 

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF jest organizacją

pozarządową stworzoną na terytorium Polski w celu promowania

praw i dobrobytu dzieci w skali krajowej i globalnej w drodze pozyskiwania 

funduszy, wyrażania poparcia i podejmowania innych działań na

swoim terytorium promujących wyjątkową misję Funduszu Narodów

Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (dalej zwanym „UNICEF”). ------------------- 

Polski Komitet Narodowy, jest Stowarzyszeniem dobrowolnym, niezależnym,

samorządnym, stałym, apolitycznym i charytatywnym, działa zgodnie z

porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, Statu
tem, wewnętrznymi zasadami i procedurami oraz w oparciu o deklarację o

uznaniu i ustalenia z UNICEF. -------------------------------------  

Polski Komitet Narodowy UNICEF kieruje się zasadami i celami

określonymi w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka,

Celach Zrównoważonego Rozwoju oraz misją i strategicznym planem

UNICEF, a także przyczynia się do promowania praw dzieci zarówno

w skali światowej jaki i w Polsce. -----------------------------------------------------  

Polski Komitet Narodowy UNICEF uznaje prawo każdego dziecka do życia,

rozwoju, pełnego wykorzystania swojego potencjału, od wczesnego

dzieciństwa poprzez okres dojrzewania i wspiera tworzenie świata, w

którym jest miejsce dla każdego dziecka bez dyskryminacji i w którym

każde dziecko może korzystać z możliwości i kontrolować swoje życie

zgodnie z przysługującymi mu prawami. --------------------------------------------  

Członkowie, członkowie honorowi, pracownicy i wolontariusze Komitetu są

zobowiązani do podejmowania działań zmierzających do wypełniania

celów i zadań Komitetu oraz promowania pracy UNICEF zgodnie z jego

statutem i wytycznymi. Nie mogą oni podejmować działań, które mogłyby

mieć negatywny wpływ na cele Komitetu.  -----------------------------------------  
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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Nazwa 

1. Stowarzyszenie zwane w dalszej części statutu „Komitetem”,

„Komitetem Narodowym” lub „Stowarzyszeniem”, nosi oficjalną

nazwę: „Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF”.

Stowarzyszenie może, w oficjalnych dokumentach, posługiwać się

skróconą nazwą: „Stowarzyszenie PKN UNICEF”.  -----------------------  

2. Komitet, dla celów współpracy z zagranicą, może posługiwać się

tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych (w tym może

używać angielskojęzycznego tłumaczenia w/w nazwy /w tym 

skróconej, to jest: The Association of t he  Polish National 

Committee for UNICEF/ Association of PNC for UNICEF). -----  

3. Komitet jest organizacją niezależną, apolityczną, charytatywną i 

pozarządową, powołaną z inicjatywy społecznej, uznaną jako Polski

Komitet Narodowy przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na

Rzecz Dzieci UNICEF i współpracującą z UNICEF na podstawie

odpowiednich polityk, procedur i ustaleń oraz zgodnie z nimi. ---------  

§ 2 
Teren działania 

1. Terenem działania Komitetu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,

przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów

może on prowadzić działalność także gdziekolwiek indziej, zgodnie

z niniejszym Statutem. ------------------------------------------------------------ 

§ 3 

Siedziba 

 Siedzibą Komitetu jest Warszawa. ---------------------------------------------------  

§ 4

 Charakter prawny  

1. Komitet posiada osobowość prawną. ------------------------------------------

2. Komitet działa na podstawie przepisów polskiego prawa, w tym

ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego

Statutu.  -------------------------------------------------------------------------------  



3

 

§ 5 

Czas trwania 

Czas trwania Komitetu jest nieograniczony. ---------------------------------------  

§ 6 

Pieczęć 

Komitet używa pieczęci z nazwą, siedzibą i określeniem formy prawnej

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podpisanymi umowami.  ---  

Rozdział II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU 

§ 7 

Komitet Narodowy działa na rzecz UNICEF oraz wspiera UNICEF i mandat

UNICEF, dzięki czemu przyczynia się do promowania ochrony praw dzieci

i ich dobrobytu na świecie oraz w Polsce poprzez podejmowanie działań

uzgodnionych z UNICEF.  --------------------------------------------------------------  

Cele Komitetu Narodowego będą osiągane poprzez następujące działania: 

1. Propagowanie i monitorowanie przestrzegania praw dzieci i kobiet 

oraz propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka w kraju i zagranicą,

we współpracy z partnerami; ----------------------------------------------------  

2. Popularyzowanie mandatu i programów UNICEF z wykorzystaniem 

wszelkich możliwych kanałów informacji w celu budowania

zainteresowania i pozyskiwania wsparcia na rzecz UNICEF;  ----------  

3. Uświadamianie i budowanie zainteresowania wśród obywateli,

społeczeństwa, fundacji, korporacji, innych organizacji i rządów w 

zakresie praw i dobrobytu dzieci i kobiet na świecie oraz możliwej

pomocy udzielanej im za pośrednictwem UNICEF na świecie i 

Komitetu Narodowego w Polsce;    -------------------------------------------  

4. Propagowanie uzgodnionej platformy i inicjatyw z obszaru advocacy 

(propagowania i monitorowania przestrzegania praw dziecka), 

np. działań dotyczących edukacji w zakresie praw dziecka w kraju,

tj. inicjatyw, których celem jest budowanie świadomości w zakresie 

praw dzieci; -------------------------------------------------------------------------- 

5. Wspieranie działań podejmowanych przez UNICEF w Polsce; --------  

6. Pozyskiwanie funduszy, np. poprzez kampanie fundraisingowe,

uzyskiwanie dotacji od osób fizycznych lub podmiotów prawnych,

zbieranie regularnych wpłat oraz poprzez inne działania; ---------------
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7. Popularyzowanie celów UNICEF z wykorzystaniem wszelkich

dostępnych środków przekazu społecznego; -------------------------------  

8. Promowanie decyzji i działań, które stawiają najlepszy interes dzieci

w centrum zainteresowania wszelkich środowisk społecznych,

edukacyjnych i zawodowych;  ---------------------------------------------------   

9. Współpraca ze środkami masowego przekazu, agencjami

informacyjnymi i reklamowymi, a także innymi instytucjami, które

mogą pomóc w podejmowaniu i przeprowadzaniu działań na rzecz

dzieci i z uwzględnieniem ich interesów; -------------------------------------  

10. Współpraca z UNICEF, organami publicznymi i innymi organizacjami 

w sprawach związanych z Komitetem;  ---------------------------------------  

11. Współpraca z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami

fizycznymi, których przedmiot działalności lub zakres zainteresowań

jest związany z realizacją celów Komitetu; ----------------------------------  

12. Propagowanie praw dzieci; ------------------------------------------------------  

13. Promowanie wsparcia finansowego ze strony polskiego rządu

na rzecz UNICEF;  -----------------------------------------------------------------  

14. Działania na rzecz poprawy zrozumienia praw dzieci, warunków życia

dzieci i młodych ludzi w innych częściach świata oraz działań

podejmowanych przez UNICEF na rzecz wsparcia praw i interesów

dzieci;  ---------------------------------------------------------------------------------  

15. Pozyskiwanie środków na realizację celów i działań statutowych

Komitetu, w tym poprzez działania fundraisingowe i sprzedaż

produktów;  ---------------------------------------------------------------------------  

16. Propagowanie oraz zwiększanie wiedzy i zrozumienia pracy wy-

konywanej przez UNICEF w celu poprawy praw dzieci w perspektywie

globalnej, w tym także pracy w celu stworzenia równych szans

dla wszystkich dzieci i młodych ludzi; --------------------  

17.  Zachęcanie i wspieranie polskich dzieci i młodzieży w zakresie

poznawania i zrozumienia warunków życia dzieci i młodzieży w innych

krajach;  -------------------------------------------------------------------------------  

18. Zapewnianie, aby środki pozyskiwane w wyniku działalności Komitetu

zostały wykorzystane na powyższe cele; ------------------------------------  

19. Podejmowanie wszelkich innych działań zgodnie z niniejszym

Statutem i przepisami prawa.  ---------------------------------------------------  
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§ 8 

Komitet może prowadzić działalność pożytku publicznego typu non-profit 

(o której mowa w § 7 niniejszego Statutu), polegającą na:  --------------------  

− Szerokim informowaniu opinii publicznej, organizacji pozarządowych,

stowarzyszeń, instytucji publicznych i państwowych o prawach dzieci 

w Polsce i za granicą;  ---------------------------------------------------------------  

− Tworzeniu we wszystkich środowiskach społecznych, edukacyjnych

i zawodowych klimatu sprzyjającego podejmowaniu decyzji i działań na

rzecz postawienia w centralnym punkcie najlepszego interesu dzieci 

i respektowania ich praw.  ----------------------------------------------------------  

− Współpracy ze środkami masowego przekazu, agendami informacyjno-

popularyzatorskimi i agencjami reklamowymi oraz innymi instytucjami 

mogącymi pomóc w podejmowaniu i realizowaniu działań dla dobra

dzieci. ------------------------------------------------------------------------------------  

− Współpracy z UNICEF, organami publicznymi i innymi organizacjami 

w kwestiach związanych z działalnością stowarzyszenia; -----------------  

− Współpracy z instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi,

których działalność lub przedmiot zainteresowania jest związany

z realizacją celów stowarzyszenia;  ----------------------------------------------  

− Popularyzowaniu idei UNICEF przy wykorzystaniu wszelkich 

dostępnych środków odbioru społecznego.  -----------------------------------  

§ 8.A. 

Komitet może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego
polegającą na współpracy ze środkami masowego przekazu, agendami
informacyjno-popularyzatorskimi i agencjami reklamowymi oraz innymi 
instytucjami mogącymi pomóc w podejmowaniu i realizowaniu działań
mających na celu respektowanie praw dzieci, o których mowa w § 7 ust. 10 
Statutu, z zastrzeżeniem, że dochód z odpłatnej działalności pożytku
publicznego będzie wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb prowadzenia
działalności pożytku publicznego. ----------------------------------------------------- 

§ 8.B. 

Potwierdza się, iż zabronione jest: ---------------------------------------------------  

(i) udzielanie przez Komitet pożyczek lub zabezpieczanie

majątkiem Komitetu zobowiązań członków Komitetu, członków

jego organów lub pracowników oraz „osób bliskich”, tj. osób,

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy

Komitetu 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 („Osoby bliskie”), -----------------------------------  
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(ii) przekazywanie majątku Komitetu na rzecz członków, członków

organów lub pracowników Komitetu oraz ich Osób bliskich,

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w szczególności bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,   

(iii) wykorzystywanie majątku Komitetu na rzecz członków, członków

organów lub pracowników Komitetu oraz ich Osób bliskich na

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, ---------  

(iv) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą

członkowie, członkowie organów lub pracownicy Komitetu oraz 

ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  ----------------------  

MAJĄTEK I DOCHODY KOMITETU 

§ 9 

1. Majątek Komitetu stanowią aktywa trwałe i obrotowe obejmujące

aktywa rzeczowe oraz wartości niematerialne i prawne, a także

należności oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty – w szczególności

nieruchomości, ruchomości i fundusze.  ----------------------------------------  

2. Dochody Komitetu pochodzą z:  --------------------------------------------------  

a) składek członkowskich, -----------------------------------------------------  

b) zbiórek bezpośrednich, wydarzeń promocyjnych, dotacji, 

darowizn, subwencji, sponsoringu, zapisów i spadków od osób

fizycznych, instytucji i organizacji,  ---------------------------------------  

c) odsetek bankowych oraz innych lokat,  ---------------------------------  

d) dochodów z majątku Komitetu,  -------------------------------------------  

e) dochodów z własnej działalności gospodarczej.  ---------------------  

3. W przypadku powołania Komitetu do dziedziczenia, jego Zarząd składa

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko

wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste,

że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.  ----------  

§ 10 

1. Komitet może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach

określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza stanowi

pomocniczą działalność Komitetu.  ---------------------------------------------------  

2. Komitet może prowadzić działalność gospodarczą obejmującą:  ---------  

47.19.Z Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną

w niewyspecjalizowanych sklepach,  ----------------------- 

47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych

prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach,  --------- 

47.61.Z Sprzedaż detaliczną książek prowadzoną
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w wyspecjalizowanych sklepach,  ---------------------------  

47.62.Z Sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych

prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach,  --------- 

47.64.Z Sprzedaż detaliczną sprzętu sportowego prowadzoną

w wyspecjalizowanych sklepach,  ---------------------------  

47.65.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek prowadzoną

w wyspecjalizowanych sklepach,  ---------------------------  

47.7 Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów

prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach,  ---------  

47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży prowadzoną

w wyspecjalizowanych sklepach,  --------------------------- 

47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów

prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach,  --------- 

47.79.Z Sprzedaż detaliczną artykułów używanych

prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach,  ---------  

47.8 Sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach

i targowiskach, ---------------------------------------------------- 

47.82.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych, odzieży

i obuwia prowadzoną na straganach i targowiskach,  - 

47.89.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów

prowadzoną na straganach i targowiskach,  ------------- 

47.91.Z Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy

sprzedaży wysyłkowej lub Internet, ------------------------- 

47.99.Z Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza

siecią sklepową, straganami i targowiskami,  ------------ 

58.11.Z Wydawanie książek,  -------------------------------------------- 

58.13.Z Wydawanie gazet, ----------------------------------------------- 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,  ---- 

58.19.Z Pozostałą działalność wydawniczą, ------------------------ 

77.40Z Dzierżawę własności intelektualnej i podobnych 

produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem

autorskim,  ---------------------------------------------------------- 

90.0 Działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką,  --- 

59.1 Działalność związaną z filmami, nagraniami wideo

i programami telewizyjnymi,  ---------------------------------- 

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych

i muzycznych, ----------------------------------------------------- 

92.00.Z Działalność związaną z grami losowymi i zakładami

wzajemnymi,  ------------------------------------------------------ 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
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niesklasyfikowane,  ---------------------------------------------- 

82.30.Z Działalność związaną z organizacją targów, wystaw

i kongresów, ------------------------------------------------------- 

73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -------------------------- 

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia

działalności gospodarczej i zarządzania,  ----------------- 

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej. ---------------------------- 

3. Dochody z działalności gospodarczej Komitetu służą wyłącznie realizacji

celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego

członków.  -----------------------------------------------------------------------------------  

§ 11 

Dochody, o których mowa w § 9 ust. 2 mogą być użyte wyłącznie na

realizację wszystkich celów Komitetu. Żadna część majątku ani dochodu

Komitetu nie może zostać podzielona pomiędzy lub wykorzystana na

korzyść któregokolwiek członka Komitetu, członka władz Komitetu,

pracownika lub jakiejkolwiek innej osoby związanej z Komitetem,

jakiejkolwiek organizacji innej niż charytatywna, na cele inne niż na

prowadzenie działalności charytatywnej, naukowej, edukacyjno-

oświatowej lub jako zapłata ceny stanowiącej wartość rynkową

nabywanych składników majątkowych lub wynagrodzenia za świadczoną

na rzecz Komitetu pracę lub usługi.  -------------------------------------------------  

Rozdział IV 

CZŁONKOWIE KOMITETU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12 

Członkowie Komitetu dzielą się na: --------------------------------------------------  

1. Zwyczajnych, ----------------------------------------------------------------------  

2. Honorowych.  ----------------------------------------------------------------------  

Zarząd prowadzi wykaz członków Komitetu i dokonuje w nim stosownych

zmian.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

§ 13 

1. Członkiem zwyczajnym lub honorowym Komitetu może być każdy

pełnoletni obywatel polski mający pełną zdolność do czynności

prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec 

mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, jeżeli spełnia warunki dotyczące obywateli polskich –

członków Komitetu. Kandydaci mają obowiązek przestrzegać

najwyższych standardów etycznych zgodnie z ideałami Komitetu.

W ramach prowadzonej przez nich działalności nie może zachodzić

żaden konflikt interesów, działalność musi być prowadzona

w sposób niezależny, a ich postępowanie nie może być
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nieadekwatne lub szkodliwe w stosunku do celów UNICEF lub

Komitetu. Jednocześnie, zarówno członkowie zwyczajni jak

i honorowi mają obowiązek przestrzegać zasad postępowania

i etyki, działając w najlepszym interesie Komitetu i dzieci, zgodnie 

z obowiązującymi zasadami i wymogami wynikającymi

z postanowień niniejszego Statutu i przepisów prawa. -----------------  

2. Członkowie Komitetu zobowiązani są: --------------------------------------  

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli

i znaczenia Komitetu,  ---------------------------------------------------  

b) dbać o jego dobre imię,  ------------------------------------------------  

c) popierać i czynnie realizować cele Komitetu, ---------------------  

d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa

oraz postanowień Statutu. ---------------------------------------------  

§ 14 

Prawa i obowiązki członka zwyczajnego 

1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w działalności Komitetu,

w tym, w szczególności, ma prawo do: -------------------------------------  

a) udziału w Walnym Zebraniu Członków Komitetu z głosem

stanowiącym, w tym czynne i bierne prawo wyborcze

w wyborach do władz Komitetu, --------------------------------------  

b) wnoszenia postulatów i wniosków dotyczących działalności

Komitetu,  -------------------------------------------------------------------  

c) uczestniczenia, w miarę możliwości, w inicjatywach

podejmowanych przez Komitet. --------------------------------------  

2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:  ---------------------------  

a) prowadzenie działań zgodnie z postanowieniami Konstytucji

Rzeczpospolitej Polskiej oraz przestrzeganie zasad 

współżycia społecznego, -----------------------------------------------  

b) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał

władz Komitetu,  ----------------------------------------------------------  

c) branie czynnego udziału w pracach Komitetu służących

realizacji jego celów statutowych,  -----------------------------------  

d) terminowe opłacanie składek zgodnie z uchwałami władz

Komitetu,  -------------------------------------------------------------------  

e) działanie na rzecz pomnażania majątku Komitetu, --------------  

f) ochrona i wzmacnianie reputacji Komitetu, a także nie

przynoszenie złej sławy Komitetowi ani UNICEF, ----------------  

g) unikanie (domniemanych) konfliktów interesów i zgłaszanie

wszelkich kwestii, które mogą przynieść Komitetowi złą sławę, 

osłabić niezależność członka lub, które są niezgodne z misją
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Komitetu i UNICEF. ------------------------------------------------------  

§ 15

Członek Honorowy 

1. Członkiem honorowym Komitetu może zostać każda osoba fizyczna,

spełniająca warunki przewidziane dla członka zwyczajnego, która

położyła szczególne zasługi w realizacji celów Komitetu.  -------------  

2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka

zwyczajnego, jednakże zwolnieni są z obowiązku opłacania składek

członkowskich.  --------------------------------------------------------------------  

3. Tytuł członka honorowego Komitetu nadaje i odbiera Walne

Zebranie Członków Komitetu większością 2/3 głosów oddanych

(przy czym muszą być spełnione następujące warunki, aby

honorowy członek Komitetu mógł zostać przyjęty: podpisanie

i złożenie przez kandydata na członka pisemnej deklaracji wraz

z rekomendacją dwóch członków Komitetu. Walne Zebranie 

Członków może przyjąć Regulamin, w którym zostaną określone

szczegółowe procedury przyjmowania i wykluczania honorowych

członków Komitetu, w tym treść i tryb składania deklaracji

członkowskich).  -------------------------------------------------------------------  

§ 16 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Komitetu jest: 

a) podpisanie i złożenie, przez kandydata na członka, pisemnej

deklaracji wraz z rekomendacją dwóch członków Komitetu,  -  

b) uchwała Rady w sprawie przyjęcia członka podjęta zwykłą

większością głosów. -----------------------------------------------------  

2. Walne Zebranie Członków może uchwalić Regulamin, w którym

zostaną określone szczegółowe procedury przyjmowania i usuwania

członków Komitetu, w tym treść i tryb składania deklaracji

członkowskich oraz wysokość składki członkowskiej.  ------------------  

§ 17

Wygaśnięcie członkostwa 

1. Wygaśnięcie członkostwa w Komitecie może nastąpić poprzez

skreślenie lub wykluczenie ze składu członków Komitetu, uchwałą

Rady podjętą zwykłą większością głosów oddanych (uchwała

w przedmiocie wykluczenia posiada skutek natychmiastowy o ile nie 

zostanie uchylona przez Walne Zebranie Członków w trybie

wskazanym poniżej).  ------------------------------------------------------------  

2. Skreślenie ze składu członków Komitetu następuje na skutek:  ------  

a) pisemnej rezygnacji członka złożonej Radzie,  -------------------  

b) śmierci osoby fizycznej – członka Komitetu. ----------------------  
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3. Wykluczenie ze składu członków Komitetu może nastąpić

w przypadkach:  -------------------------------------------------------------------  

a) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez jeden rok, ----  

b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za

przestępstwo umyślne lub utratę praw obywatelskich w wyniku

prawomocnego wyroku sądu, -----------------------------------------  

c) działania na szkodę Komitetu, ----------------------------------------  

d) braku przestrzegania Statutu (w tym pojawienie się konfliktu

interesów) i regulaminów Komitetu. ---------------------------------  

4. Wykluczony Członek Komitetu może wnieść odwołanie od uchwały

Rady do Walnego Zebrania Członków w ciągu 60 dni licząc od dnia

doręczenia mu odpisu uchwały Rady.  --------------------------------------  

5. Odwołanie jest rozpoznawane przez najbliższe Walne Zebranie

Członków. Walne Zebranie Członków może uchylić decyzję Rady

o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Komitetu większością

3/4 głosów oddanych. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest

ostateczna i wykluczony członek nie ma prawa ubiegać się

o ponowne przyjęcie w poczet członków Komitetu - co nie uchybia 

jego uprawnieniom wynikającym z przepisów prawa.  ------------------  

§ 18 

Tylko członek, który dobrowolnie zrzekł się członkostwa w Komitecie ma

prawo do ponownego ubiegania się o przyjęcie doń na zasadach ogólnych

określonych w Statucie. -----------------------------------------------------------------  

Rozdział V 

WŁADZE KOMITETU

§ 19 

1. Władze Komitetu stanowią: ----------------------------------------------------  

a) Walne Zebranie Członków, --------------------------------------------  

b) Rada Komitetu (Rada), -------------------------------------------------  

c) Zarząd Komitetu (Zarząd). ---------------------------------------------  

2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem

w Zarządzie ani ze stosunkiem pracy w Komitecie bądź innym

odpłatnym stosunkiem prawnym wobec Komitetu. ----------------------  

§ 19. A 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności

przepisami prawa o stowarzyszeniach i stosownymi Regulaminami 

ustanowionymi przez Radę, dopuszcza się możliwość

uczestniczenia w posiedzeniach Władz Komitetu z wykorzystaniem

elektronicznych środków komunikacji, o ile zostanie to wskazane

w zawiadomieniu o posiedzeniu, zawierającym dokładny opis
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sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.  --------------------  

2.Korzystanie z elektronicznych środków komunikacji przy głosowaniu

na posiedzeniach Władz Komitetu jest możliwe przy zapewnieniu

co najmniej:  ------------------------------------------------------------------------  

i. transmisji posiedzenia w czasie rzeczywistym,  -----------------------  

ii. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywisty, umożliwiającej

członkowi Władz Komitetu zabranie głosu w czasie trwania

posiedzenia, --------------------------------------------------------------------  

iii. wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika

przed posiedzeniem lub w trakcie jego trwania.  ----------------------  

§ 20

Walne Zebranie Członków 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Komitetu. ---------  

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym

członkowie zwyczajni i honorowi Komitetu.  -------------------------------  

3. Członkowie Komitetu mogą być reprezentowani na Walnym

Zebraniu przez pełnomocnika ustanowionego w formie pisemnej. --  

§ 21 

Zwoływanie 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków winno odbywać się raz na

4 (cztery) lata.  ---------------------------------------------------------------------  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Komitetu może być

zwołane w każdym czasie na pisemny wniosek: -------------------------  

a) Rady, ------------------------------------------------------------------------  

b) Zarządu, lub  ---------------------------------------------------------------  

c) 1/3 Członków Walnego Zebrania Komitetu. -----------------------  

4. Walne Zebranie zwołuje Zarząd powiadamiając o jego terminie,

miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków

Komitetu listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, na

co najmniej 14 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania.  -------  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie do trzech

miesięcy od daty zgłoszenia wniosku w tej sprawie i obraduje nad

sprawami, dla których zostało zwołane. Postanowienia ust. 4

powyżej stosuje się odpowiednio. --------------------------------------------  

6. Rozszerzenie porządku obrad może nastąpić w wyniku uchwały

podjętej większością 2/3 głosów w obecności 4/5 członków Komitetu. 

7. Walnemu Zebraniu przewodniczy Przewodniczący wybierany na

początku obrad zwykłą większością głosów spośród obecnych

Członków, przy czym funkcja Przewodniczącego Walnego Zebrania
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nie może łączyć się z członkostwem w Zarządzie.  ----------------------  

8. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć (bez prawa

głosu) Ambasadorowie Komitetu/UNICEF, pracownicy Komitetu 

i UNICEF i inne osoby (za zgodą Zarządu). -------------------------------  

§ 22

Kompetencje 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1. Uchwalanie programu i podejmowanie uchwał w sprawie kierunków

działania Komitetu i kierunku strategicznego.  ----------------------------  

2. Powoływanie, ponowne powoływanie i odwoływanie członków Rady

spośród kandydatów przedstawionych przez Komitet Nominacyjny

(składający się z członków Rady, powołanych zgodnie

z wewnętrznymi procedurami Komitetu) oraz kandydatów

zgłoszonych do Komitetu Nominacyjnego przez co najmniej 10% 

członków Komitetu.  --------------------------------------------------------------  

3. Udzielanie absolutorium ustępującym członkom Rady.  ----------------  

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady. ----------------------  

5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu.  --------------------------------------  

6. Uchwalanie zmian Statutu.  ----------------------------------------------------  

7. Udzielanie absolutorium członkom Rady.-----------------------------------  

8. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków

i zatwierdzanie Regulaminu działania Rady. ------------------------------  

9. Nadawanie tytułu członka honorowego Komitetu.  -----------------------  

10.Uchwalenie wysokości składki członkowskiej. ----------------------------  

11.Inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem. -------------------------  

12.Członkowie Rady i Zarządu są wykluczeni z głosowania w sprawach

dotyczących obszarów ich odpowiedzialności. ----------------------------  

§ 23

Głosowanie 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością

głosów oddanych (tj. większością głosów oddanych „za” do głosów

oddanych „przeciw”, a głosów „wstrzymujących” nie liczy się,

bez względu na liczbę obecnych członków) przez członków

uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi

inaczej.  -----------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków, z wyjątkiem głosowania

w sprawie wyboru władz, są podejmowane w głosowaniu jawnym,

chyba że Walne Zebranie Członków w poszczególnych sprawach

postanowi inaczej. Głosowania w sprawie wyboru władz są tajne. --  

3. Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje 
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jeden głos. -------------------------------------------------------------------------- 

4. Postanowienia par. 19.A stosuje się odpowiednio.-----------------------

§ 24

Rada

Rada jest organem kontroli wewnętrznej o uprawnieniach inicjatywnych,

opiniodawczych i nadzorczych.--------------------------------------------------------  

§ 25

Kompetencje 

Do zakresu działania i kompetencji Rady należy: -------------------------------- 

1. Sprawowanie stałej kontroli i nadzoru nad działalnością Komitetu,

w tym nadzoru nad ryzykiem, kwestiami finansowymi i pozostałymi.

2. Powoływanie, ponowne powoływanie i odwoływanie członków

Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia i innych gratyfikacji oraz

ocena działalności Zarządu i udzielanie opinii w sprawie

absolutorium dla członków Zarządu. Oceny działalności i wyników

Dyrektora Generalnego i innych członków Zarządu dokonuje się

między innymi w drodze przygotowania formularza oceny rocznej

i zgodnie z procedurą oceny określoną w stosownych regulaminach.

3. Badanie, zatwierdzanie lub odrzucanie planów finansowych,

budżetu rocznego, rocznego sprawozdania finansowego, raportów

biegłego rewidenta oraz innych raportów i sprawozdań dotyczących

sytuacji finansowej Komitetu przedstawianych przez Zarząd. --------

4. Wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań

finansowych Komitetu. ----------------------------------------------------------

5. Wyrażenie zgody na zawieranie przez Zarząd istotnych umów,

zaciąganie istotnych zobowiązań lub dokonywanie istotnych

inwestycji a także przyjmowanie istotnych dotacji. Dla celów

niniejszego postanowienia, za „istotne” uważa się umowy,

zobowiązania, inwestycje lub dotacje, których (przewidywana)

wartość w dniu ich podpisania lub zaciągnięcia przekracza 500 000

PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych polskich) lub równowartość tej

kwoty w walucie obcej liczona po średnim kursie złotego polskiego

do tej waluty ogłoszonym przez NBP. ---------------------------------------

6. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd oraz

rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu – zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami.

7. Uchwalanie regulaminu działania Rady i zatwierdzanie regulaminu

działania Zarządu, ustalanie wewnętrznych regulaminów, procedur,

praktyk i mechanizmów działania Rady. ------------------------------------

8. Podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych



15 

Komitetu i ich wykluczanie lub skreślanie ze składu członków

Komitetu. ----------------------------------------------------------------------------  

9. Powoływanie i likwidowanie grup roboczych Rady oraz określanie

zakresu ich działalności. --------------------------------------------------------  

10.Ustalanie, wspieranie i monitorowanie kierunku strategicznego 

Komitetu.  ---------------------------------------------------------------------------  

11.Podejmowanie zbiorowego zobowiązania do zapewnienia

wdrożenia ładu korporacyjnego. ----------------------------------------------  

12.Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

i wymogami. ------------------------------------------------------------------------  

13.Delegowanie uprawnień.  -------------------------------------------------------  

14.Promowanie wartości i interesów Komitetu i UNICEF.  -----------------  

15.Inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem. -------------------------  

§ 26 

Kadencja, Ustanie członkostwa 

1. Kadencja członka Rady trwa 4 (cztery) lata. Kadencja Członka Rady

rozpoczyna się w dniu jego powołania, a kończy z chwilą upływu

kadencji w dniu Walnego Zebrania Członków Komitetu 4 (cztery) lata

później. ------------------------------------------------------------------------------  

2. Członkostwo w Radzie ustaje w następujących przypadkach:  -------  

a) wraz z upływem kadencji członka, -----------------------------------  

b) w przypadku utraty lub ograniczenia zdolności do

dokonywania czynności prawnych przez członka,  --------------  

c) śmierci członka,  ----------------------------------------------------------  

d) z chwilą złożenia rezygnacji przez członka, -----------------------  

e) z chwilą odwołania członka przez Walne Zebranie Członków

Komitetu z ważnych przyczyn przed upływem kadencji.  ------  

3. Członek Komitetu może być powołany do Rady na nie więcej niż

2 (dwie) kadencje, łącznie na okres 8 (ośmiu) lat, spośród

kandydatów przedstawionych przez Komitet Nominacyjny Walnemu

Zebraniu Członków, po przeprowadzeniu wewnętrznych procedur

Komitetu. To samo ograniczenie dotyczące czasu trwania

pojedynczej kadencji i łącznej kadencji ma zastosowanie do 

powołania przez Radę jej członków do funkcji Przewodniczącego lub

jego Zastępcy. --------------------------------------------------------------------- 

4. Kadencja Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego biegnie

równolegle wraz z ich kadencją jako członków Rady.  ------------------  

§ 27

Głosowanie 

Przewodniczący przewodniczy obradom Rady. W razie nieobecności
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Przewodniczącego, obradom Rady przewodniczy Zastępca

Przewodniczącego. W razie nieobecności także Zastępcy

Przewodniczącego, obecni członkowie Rady wybierają przewodniczącego

posiedzenia spośród siebie. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością

głosów oddanych (tj. większością głosów oddanych „za” do głosów

„przeciw”, a głosów „wstrzymujących” nie liczy się) w obecności co najmniej

5 (pięciu) członków Rady. W razie równej liczby głosów, decyduje głos

Przewodniczącego Rady lub – jeśli jest on nieobecny na posiedzeniu –

przewodniczącego danego posiedzenia. O posiedzeniu muszą być

powiadomieni wszyscy członkowie Rady w sposób, który zapewnia 

dotarcie takiej informacji na ostatni adres członka Rady podany lub znany

Komitetowi (co także stosuje się informowania i uczestniczenia

w posiedzeniach Rady z wykorzystaniem elektronicznych środków

komunikacji). -------------------------------------------------------------------------------  

§ 28

Skład Rady 

1. Skład Rady jest zróżnicowany, także pod względem cech

charakteru, doświadczenia, specjalizacji i umiejętności. Rada liczy

nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) Członków

wybieranych przez Walne Zebranie Członków (w tym

Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego).  --------------------  

2. Rada zapewnia stosowanie wewnętrznych procedur, które ustalają

tryby i kryteria nominowania, powoływania, ponownego

powoływania i odwoływania członków Rady (w tym

Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego). Na kształt

procedur wpływa cel Komitetu, zapewniając ich odpowiedniość,

różnorodność, zaangażowanie we wspólny cel i brak dyskryminacji,

wspierając tym samym skuteczność Rady i cele Komitetu.   ----------  

3. Rada na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru, wybiera 

lub dokonuje ponownego wyboru, z przedstawionych kandydatów

należących do grona jej członków, Przewodniczącego i Zastępcy

Przewodniczącego, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Komitetu. 

4. Pracownicy Komitetu będący jednocześnie jego członkami

i konsultantami lub członkami Zarządu nie mogą być powołani

w skład Rady Komitetu. ---------------------------------------------------------  

§ 29 

Wakat 

W przypadku, gdy na skutek okoliczności, o których mowa w § 26 ust 2.

W trakcie trwania kadencji Rady liczba członków Rady ulegnie

zmniejszeniu, Rada po uzyskaniu opinii UNICEF uzupełni swój skład, przy
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czym kadencja tak powołanego nowego członka Rady wygaśnie w dniu

odbycia najbliższego Walnego Zebrania Członków Komitetu. ----------------  

§ 30

Posiedzenia Rady 

W razie konieczności Rada zbiera się na posiedzeniach w miejscach

i terminach, które uzna za dogodne, z zastrzeżeniem jednak, 

że posiedzenie Rady odbywa się co najmniej trzy razy do roku.

Postanowienia par. 19.A stosuje się odpowiednio.  ------------------------------  

§ 31

Wynagrodzenie i wydatki Członków Rady 

Członkowie Rady pełnią swe funkcje bezpłatnie i społecznie i nie otrzymują

z tego tytułu wynagrodzenia. Komitet może jednak zwrócić uzasadnione

wydatki Członków Rady poniesione w związku z uczestnictwem

w posiedzeniach Rady lub innymi czynnościami wykonywanymi na

zlecenia Rady, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi

w Komitecie. -------------------------------------------------------------------------------- 

§ 32

Osobiste wykonanie 

Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście. ----------------------- 

§ 33

Stanowiska w Radzie 

1. Na każdą kadencję Rada wybiera spośród swego grona osoby

Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.  ---------------------

2. Przewodniczący Rady zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady,

ustala ich porządek obrad oraz wykonuje inne obowiązki powierzone

mu przez Radę. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady,

Przewodniczący reprezentuje Radę w kontaktach z Zarządem. -----

3. Zastępca Przewodniczącego, w przypadku nieobecności

Przewodniczącego, wykonuje jego obowiązki określone w ust. 2

powyżej oraz wykonuje inne obowiązki powierzone mu przez Radę.

4. Przewodniczący Rady jest najwyższym rangą przedstawicielem

Komitetu Narodowego w stosunkach z UNICEF.  ------------------------

§ 33 A

1. Członkowie Rady są niezależni od Zarządu. Ani Dyrektor Generalny

ani inni członkowie Zarządu nie dysponują prawem głosu w Radzie

ani powołanych przez nią regularnych grupach roboczych. -----------

2. Rada działa w najlepszym interesie Komitetu oraz w sposób, który

wspiera konstruktywne i oparte na współpracy stosunki

z Dyrektorem Generalnym i innymi członkami Zarządu, UNICEF

i innymi istotnymi interesariuszami. ------------------------------------------
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§ 34

Zarząd 

Zarząd reprezentuje Komitet na zewnątrz oraz kieruje jego bieżącą

działalnością.  ------------------------------------------------------------------------------  

§ 35

Kompetencje 

Do zakresu działania i kompetencji Zarządu należy: ----------------------------  

1. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Komitetu; ocena wyników,

opracowywanie, zatwierdzanie i zmienianie planów pracy oraz 

ustalanie i korygowanie wynagrodzeń pracowników i innych osób

pracujących na rzecz Komitetu.  ----------------------------------------------  

2. Zapewnienie organizacji posiedzeń Rady i Walnych Zebrań

Członków Komitetu.  -------------------------------------------------------------  

3. Przedstawianie sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej oraz

działalności Komitetu (w tym, poza wynikami finansowymi, kwestii

wewnętrznych, związanych z ładem korporacyjnym oraz ryzykiem,

a także podejmowanych działań) na każdym posiedzeniu Rady,

opracowywanie corocznych i wieloletnich planów działania Komitetu,

w tym budżetów, zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego

prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.  ----------------------------  

4. Występowanie z wnioskami o dokonanie zmian wpisów w Krajowym

Rejestrze Sądowym.  ------------------------------------------------------------  

5. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji

i grantów w imieniu Komitetu Narodowego.  -------------------------------  

6. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu i opracowywanie

wewnętrznych praktyk i procedur.  -------------------------------------------  

7. Uchwalanie praktyk i procedur umożliwiających formalny

i transparentny proces rekrutacji oraz zbudowanie takiej struktury 

wynagrodzeń, a także skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi

i rozwój.   ----------------------------------------------------------------------------  

8. Opracowanie i wdrożenie strategii i planów Komitetu oraz decyzji

Rady.  --------------------------------------------------------------------------------  

9. Reprezentowanie Komitetu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.   

§ 35A 

Dyrektor Generalny i inni członkowie Zarządu działają w taki sposób, aby

wspierać konstruktywne i oparte na współpracy relacje z Radą, UNICEF

i innymi istotnymi interesariuszami. --------------------------------------------------  

§ 36

Skład Zarządu 

Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym:  ---------------  
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1. Dyrektora Generalnego jako Prezesa Zarządu,  -----------------  

2. Dyrektora Finansowego.  -----------------------------------------------  

§ 37

Reprezentacja 

Oświadczenia woli w imieniu Komitetu składają: Dyrektor Generalny

działający jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających

łącznie. Taki sam sposób reprezentacji obowiązuje przy wykonywaniu

kompetencji Zarządu. --------------------------------------------------------------------  

§ 38 

Powołanie Członków Zarządu, Kadencja 

1. Rada powołuje i odwołuje członków Zarządu. Rada powołuje lub

ponownie powołuje członków Zarządu na kadencję trwającą

4 (cztery) lata po rozważeniu odpowiednich kandydatów

i zasięgnięciu opinii UNICEF, zgodnie z wewnętrznymi procedurami

obowiązującymi w Komitecie. -------------------------------------------------  

2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok.  ---------------------------  

§ 39 

Ustanie członkostwa w Zarządzie 

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje wraz z upływem kadencji, śmiercią,

odwołaniem przez Radę. Ustanie członkostwa w Zarządzie

nie skutkuje automatycznie zakończeniem stosunku pracy

w przypadku pracownika, bez decyzji Zarządu o rozwiązaniu

stosunku pracy lub rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem

stron. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę przed końcem

kadencji, na którą został powołany w następujących przypadkach:   

a) złożenia rezygnacji,  -----------------------------------------------------  

b) w przypadku choroby powodującej trwałą lub długotrwałą

niezdolność pełnienia funkcji członka Zarządu, ------------------  

c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,  -----------  

d) istotnego naruszenia postanowień Statutu, -----------------------  

e) z jakiejkolwiek innej uzasadnionej przyczyny. --------------------  

§ 40 

Umowy z członkami Zarządu 

Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady reprezentuje

Komitet w umowach z członkami Zarządu. Członkowie Zarządu mogą

pozostawać z Komitetem w stosunku pracy. --------------------------------------  

§41

Posiedzenia Zarządu 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na
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dwa tygodnie. Posiedzeniom przewodniczy Dyrektor Generalny. Uchwały

Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej

dwóch członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos

Prezesa Zarządu. -------------------------------------------------------------------------  

Rozdział VI 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KOMITETU

§ 42

Uchwały Walnego Zebrania Członków Komitetu w sprawie zmiany Statutu 

oraz rozwiązania Komitetu podejmowane są większością 2/3 głosów

w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.   

§ 43

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Komitetu, Walne Zebranie

Członków Komitetu określa sposób przeprowadzenia jego likwidacji,

decyduje o podziale i przeznaczeniu majątku Komitetu oraz powołuje

Likwidatora zgodnie z przepisami polskiego prawa i niniejszym

Statutem.  ---------------------------------------------------------------------------

2. Likwidacja i przeniesienie majątku Komitetu Narodowego zostanie

przeprowadzone zgodnie z przepisami polskiego prawa, niniejszym

Statutem i obowiązującymi ustaleniami. ------------------------------------

3. Likwidator zobowiązany jest do opublikowania wyników likwidacji. -

§ 44

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy 
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 2261). -----------------------------------------  


