STATUT
Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”
(tekst jednolity po zmianach z dnia 21 kwietnia 2018 r.)

Rozdział I. Postanowienia ogólne:
§1
1. Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” jest stowarzyszeniem utworzonym i działającym zgodnie
z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego
statutu.
2. Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” może używać nazwy skróconej w formach: „ZDR 3+”,
„ZDR 3Plus”, „ZDR „Trzy Plus”” oraz „ZDR Trzy+”, a także jej odpowiedników w językach
obcych.

§2
1. ZDR Trzy+ jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób pełnoletnich,
będących członkami dużych rodzin.
2. „Duża rodzina” w rozumieniu niniejszego statutu jest to rodzina wielodzietna, którą tworzy
małżeństwo zawarte przez kobietę i mężczyznę zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59), które wychowuje lub
wychowało, co najmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych. Statusu dużej rodziny
nie traci się w przypadku śmierci któregokolwiek z członków takiej rodziny. Duża rodzina w
rozumieniu niniejszego statutu obejmuje także rodziny wielopokoleniowe otaczające opieką
i pomocą również seniorów – dziadków dzieci.

§3
1. Terenem działalności ZDR Trzy+ jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania
swoich celów ZDR Trzy+ może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Siedzibą ZDR Trzy+ jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3. ZDR Trzy+ może należeć do krajowych, międzynarodowych organizacji, które realizują cele
zbieżne z celami ZDR Trzy+. Przystąpienie do organizacji międzynarodowej lub zagranicznej
wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych podjętej na wniosek Zarządu.
4. Dla realizacji swych celów statutowych ZDR Trzy+ może powoływać koła terenowe
nieposiadające osobowości prawnej oraz oddziały terenowe posiadające osobowość
prawną. Tryb tworzenia oraz likwidacji, zasady działania oraz ustrój kół i oddziałów
terenowych są uregulowane w Rozdziale IX poniżej.

§4
ZDR Trzy+ posiada osobowość prawną.

§5
ZDR Trzy+ używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku „Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz
ze znakiem graficznym „ZDR Trzy+” w środku.
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Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji:
§6
1. Celami ZDR Trzy+ są:
a) działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących
dzieci, w tym rodzin wielopokoleniowych opiekujących się seniorami, a w szczególności
dużych rodzin,
b) działanie na rzecz solidarności rodzin wychowujących dzieci oraz opiekujących się
seniorami, a w szczególności dużych rodzin,
c) działanie na rzecz pozytywnego obrazu rodziny, jako naturalnego środowiska rozwoju
człowieka,
d) podejmowanie działań na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie Rzeczpospolitej
Polskiej i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny.
2. Cele ZDR Trzy+ są osiągane poprzez:
a) przedstawianie propozycji rozwiązań prawnych zmierzających do realizacji
konstytucyjnego zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej do uwzględniania dobra
rodziny i udzielania szczególnej pomocy rodzinom wielodzietnym i wielopokoleniowym,
b) reprezentowanie słusznych interesów członków wobec władz Rzeczpospolitej Polskiej i
organów Unii Europejskiej, a także opracowywanie opinii w sprawie wpływu projektów
rozwiązań prawnych na słuszne interesy rodziny, w tym w szczególności dużej rodziny,
c) badanie potrzeb rodzin i zagrożeń przed nimi stojących,
d) wspieranie działań organów państwa i organizacji społecznych służących dobru dużych
rodzin,
e) reprezentowanie swoich członków wobec przedsiębiorców oraz ich organizacji, a także
inicjowanie, organizowanie i wspieranie projektów i rozwiązań biznesowych mających
na celu uwzględnianie interesów dużych rodzin, w tym w szczególności w ofercie
produktowej i sposobie zarządzania przedsiębiorstwami,
f) organizowanie konferencji, imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych i
sportowych oraz publikowanie materiałów z tych imprez,
g) prowadzenie kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, odczytów oraz szkoleń,
h) prowadzenie akcji i kampanii promocyjnych i reklamowych,
i) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów ZDR
Trzy+,
j) tworzenie i zarządzanie funduszami stypendialnymi,
k) wspieranie i prowadzenie działalności naukowej,
l) prowadzenie działalności szkoleniowej,
m) prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
n) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami ZDR Trzy+,
o) organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie wypoczynku dla rodzin, szczególnie dużych
rodzin, dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób w trudnej sytuacji życiowej.
3. Działalność określona w ust. 2 może być wykonywana odpłatnie albo nieodpłatnie.
Działalność określona ust. 2 powyżej jest wyłączną działalnością ZDR Trzy+ i stanowi
działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
4. ZDR Trzy+ może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczona
w całości na realizację celów statutowych ZDR Trzy+. ZDR Trzy+ nie może prowadzić
odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do
tego samego przedmiotu działalności.

2

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki:
§7
Członkowie ZDR Trzy+ dzielą się na:
a) rzeczywistych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§8
1. Członkami ZDR Trzy+ mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym.
2. Członkami Rzeczywistymi ZDR Trzy+ są członkowie założyciele. Członkami Rzeczywistymi
ZDR Trzy+ mogą być także osoby fizyczne, które akceptują cele i statut ZDR Trzy+,
spełniające warunki określone w §2 niniejszego statutu. Przyjęcia nowych członków
dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu od daty złożenia wniosku
o przystąpienie do ZDR Trzy+. w razie odmowy przyjęcia w poczet członków, osoba
zainteresowana ma prawo w terminie 1 miesiąca od daty jej doręczenia złożyć za
pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych. Walne
Zebranie Członków Rzeczywistych rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
Decyzja Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych jest ostateczna.
3. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna akceptująca i wspierająca
cele ZDR Trzy+, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji. Członek Wspierający jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń
zawartych w podpisanej deklaracji. Organizacje zrzeszające duże rodziny lub ich członków,
będące Członkami Wspierającymi ZDR Trzy+, mogą używać w swojej działalności określenia
„Członek Wspierający Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”” wraz z logo ZDR Trzy+ na
zasadach określonych w deklaracji członkowskiej. Treść deklaracji członkowskiej ustala
Zarząd ZDR Trzy+.
4. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji
celów ZDR Trzy+. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków
Rzeczywistych na wniosek Zarządu.

§9
1. Członek Rzeczywisty ma prawo do uczestniczenia we wszystkich rodzajach działalności i
prac ZDR Trzy+, a w szczególności do uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym
Zebraniu Członków Rzeczywistych. Członek Rzeczywisty posiada czynne i bierne prawo
wyborcze do władz ZDR Trzy+.
2. Członek Honorowy i Wspierający ma prawo do uczestniczenia we wszystkich rodzajach
działalności i prac ZDR Trzy+, a w szczególności do uczestniczenia z głosem doradczym
w Walnym Zebraniu Członków Rzeczywistych.

§10
1. Członek Rzeczywisty ma obowiązek:
a) czynnego udziału w realizacji celów ZDR Trzy+,
b) przestrzegania Statutu i uchwał władz ZDR Trzy+,
c) dbania o mienie ZDR Trzy+,
d) regularnego płacenia składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd ZDR
Trzy+.
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2. Składki obowiązują tylko jednego członka z każdej dużej rodziny, z tym, że pełnoletnie dzieci
członków ZDR Trzy+, będące członkami ZDR Trzy+ mają także ten obowiązek od chwili
ukończenia 26 roku życia.

§11
1. Członkostwo w ZDR Trzy + ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
b) skreślenia z listy członków za zaleganie z opłatą składek członkowskich dłużej niż 6
miesięcy, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia,
c) skreślenia z listy ZDR Trzy+ z powodu naruszania przez członka ZDR Trzy+ postanowień
Statutu lub podejmowania działań niezgodnych z celami ZDR Trzy+ lub postępowania
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, prawem lub uchwałami władz ZDR Trzy+,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego albo
naruszenia przez członka wspierającego zobowiązań wynikających z podpisanej
deklaracji członkowskiej.
2. Decyzje w sprawie skreślenia z listy członków podejmuje Zarząd.
3. Od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje członkowi prawo
odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Rzeczywistych w terminie 7 dni od daty
powzięcia wiadomości o decyzji o skreśleniu z listy członków. Prawa członkowskie do
rozpatrzenia odwołania ulegają zawieszeniu.

Rozdział IV. Władze ZDR Trzy+:
§12
Władzami ZDR Trzy+ są:
a) Walne Zebranie Członków Rzeczywistych,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§13
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, jednakże mandaty członków tych władz
wygasają nie wcześniej niż w dniu powołania nowych władz przez Walne Zebranie Członków
Rzeczywistych. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa także wskutek śmierci,
rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a także skreślenia z listy
członków ZDR Trzy+.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Zarządu w trakcie
trwania kadencji, Zarząd może dokonać uzupełnienia składu Zarządu. Uzupełnienia składu
Zarządu dokonują pozostali członkowie Zarządu poprzez tymczasowe dokooptowanie
członka lub członków Zarządu, tak, aby liczba członków Zarządu nie była większa niż liczba
określona w uchwale Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych o powołaniu Zarządu.
w ten sposób można w okresie jednej kadencji uzupełnić dotychczasowy skład Zarządu,
w liczbie nie większej niż 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Komisji Rewizyjnej
w trakcie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna może dokonać uzupełnienia składu Komisji
Rewizyjnej. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonują pozostali członkowie Komisji
Rewizyjnej poprzez tymczasowe dokooptowanie członka lub członków Komisji Rewizyjnej,
tak, aby liczba członków Komisji Rewizyjnej nie była większa niż liczba określona w uchwale
Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych o powołaniu Komisji Rewizyjnej. w ten sposób
można w okresie jednej kadencji uzupełnić dotychczasowy skład Komisji Rewizyjnej,
w liczbie nie większej niż 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.
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§14
Uchwały władz ZDR Trzy+ zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 26. w razie
równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego zebrania. Wybory do
Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

Rozdział V. Walne Zebranie Członków Rzeczywistych:
§15
1. Walne Zebranie Członków Rzeczywistych jest najwyższą władzą ZDR Trzy+. Walne Zebranie
Członków Rzeczywistych może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rzeczywistych zwoływane jest raz w roku jako
sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych należy:
a) ustalanie programu działalności ZDR Trzy+,
b) wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a
w przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego sprawozdań za okres minionej
kadencji,
d) uchwalanie zmian Statutu,
e) na wniosek Zarządu nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
h) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania ZDR Trzy+ i przeznaczeniu jego
majątku.

§16
1. Walne Zebranie Członków Rzeczywistych zwołuje Zarząd.
2. Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Rzeczywistych na
podstawie własnej uchwały lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub też na wniosek
przynajmniej 1/3 liczby członków rzeczywistych. Powinno się ono odbyć w ciągu 45 dni od
daty wpłynięcia wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Rzeczywistych obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Walne Zebranie Członków Rzeczywistych zwołuje się za pomocą listów poleconych lub
przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych, co najmniej dwa tygodnie przed terminem
Zebrania. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie
może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę,
podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. w zaproszeniu na Walne
Zebranie Członków Rzeczywistych należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz porządek
obrad Zebrania.
4. Walne Zebranie Członków Rzeczywistych może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w terminach i w sposób określony
w §16 ust. 3.
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Rozdział VI. Zarząd:
§17
1. Zarząd ZDR Trzy+ składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa, wybranych
przez Walne Zebranie Członków Rzeczywistych. Członkiem Zarządu nie może być osoba
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków. w sytuacji równego rozłożenia
głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może
podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane
także w trybie pisemnym, przy czym wszyscy Członkowie Zarządu muszą mieć zapewnioną
możliwość wzięcia udziału w głosowaniu.
3. Zarząd prowadzi sprawy ZDR Trzy+ w okresie między Walnymi Zebraniami Członków
Rzeczywistych, oraz reprezentuje ZDR Trzy+ na zewnątrz.
4. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych,
b) przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków
Rzeczywistych,
c) uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu oraz czuwanie nad ich realizacją,
d) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Rzeczywistych oraz ustalanie porządku ich
obrad,
e) przyjmowanie członków rzeczywistych i wspierających,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami ZDR Trzy+,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich płacenia,
h) rozpatrywanie skarg członków ZDR Trzy+,
i) skreślanie z listy członków,
j) tworzenie i rozwiązywanie kół i oddziałów terenowych,
k) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów i kół (lub poszczególnych członków
zarządów oddziałów i kół) w razie stwierdzenia bezczynności lub działalności sprzecznej
z ogólnie obowiązującymi przepisami lub postanowieniami Statutu, ewentualnie nie
gwarantującej zabezpieczenia interesów Związku. Na okres zawieszenia zarządu
oddziału lub koła Zarząd ZDR Trzy+ powołuje tymczasowy zarząd oddziału lub koła na
czas niezbędny, nie dłuższy jednak niż do najbliższe go walnego zebrania członków,
odpowiednio, oddziału lub koła, l) zawieszenie wykonywania uchwał i uchylanie uchwał
władz statutowych Kół i Oddziałów ZDR Trzy+ naruszających przepisy prawa,
niezgodnych z celami ZDR Trzy+ lub sprzecznych z dobrymi obyczajami,
m) koordynacja działalności kół i oddziałów terenowych i nadzór nad tą działalnością.
5. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez zebranie Założycieli.

§ 171
Zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków Zarządu
1. Wybór Prezesa oraz członków Zarządu ZDR Trzy+ następuje spośród kandydatów
zgłoszonych zgodnie z ust. 2 - 6 poniżej w terminie do 31 marca roku, w którym
przypada Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ zwoływane
jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. Kandydatem na członka Zarządu ZDR Trzy+ może być osoba będąca członkiem
rzeczywistym lub członkiem wspierającym (osoba fizyczna) ZDR Trzy+ przez minimum 1
(jeden) rok. Kandydatem na Prezesa Zarządu ZDR Trzy+ może być osoba będąca
członkiem rzeczywistym ZDR Trzy+ przez minimum 5 (pięć) lat.
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3. Kandydatem na Prezesa Zarządu ZDR Trzy+ może być osoba, która w terminie, o którym
mowa w ust. 1 powyżej złoży Zarządowi ZDR Trzy+ pisemne potwierdzenie poparcia
swojej kandydatury przez minimum 20 (dwadzieścia) kół terenowych lub oddziałów
ZDR Trzy+. Koła terenowe ZDR Trzy+ udzielają poparcia w drodze uchwały Zarządu Koła
Terenowego, podjętej zwykłą większością głosów oddanych. Oddziały ZDR Trzy+
udzielają poparcia w drodze uchwały Zarządu Oddziału, podjętej zwykłą większością
głosów oddanych. Każde koło terenowe i każdy oddział ZDR Trzy+ mogą udzielić
poparcia więcej niż jednemu kandydatowi na Prezesa Zarządu ZDR Trzy+.
4. Kandydat na Prezesa Zarządu ZDR Trzy+ wskazuje proponowany przez siebie skład
Zarządu ZDR Trzy+.
5. Zarząd ZDR Trzy+ weryfikuje prawidłowość zgłoszeń i prowadzi rejestrację kandydatów.
Zarząd ZDR Trzy+ ogłasza listę prawidłowo zgłoszonych kandydatów na prezesa Zarządu
ZDR Trzy+ na stronie internetowej oraz poprzez jej wywieszenie w biurze ZDR Trzy+ w
terminie do 15 kwietnia roku, w którym przypada Zwyczajne Walne Zebranie Członków
Rzeczywistych ZDR Trzy+ zwoływane jako sprawozdawczo-wyborcze.
6. Każda osoba, której przysługuje prawo głosu, może oddać swój głos tylko na jednego
kandydata na Prezesa Zarządu ZDR Trzy+ oraz na kandydatów na pozostałych członków
Zarządu zaproponowanych przez danego kandydata na Prezesa Zarządu. Wybór
Prezesa Zarządu wraz z zaproponowanymi przez niego członkami Zarządu następuje w
jednej uchwale Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych.

§18
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

§19
Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty wyboru. Zarząd na
pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§20
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym także w sprawach finansowych i
majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch
członków Zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Rozdział VII. Komisja Rewizyjna:
§21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków wybranych przez Walne
Zebranie Członków Rzeczywistych.
2. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty wyboru.
Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i
Sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków. w sytuacji równego
rozłożenia liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Uchwały
Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane także w trybie pisemnym, przy czym wszyscy
Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą mieć zapewnioną możliwość wzięcia udziału
w głosowaniu.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności ZDR Trzy+, jego kół terenowych i oddziałów terenowych, ze
szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, co najmniej raz na rok, w drugim
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kwartale roku następnego,
b) składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
Rzeczywistych,
c) składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Rzeczywistych z podaniem przyczyny i porządku obrad,
d) przedkładanie na bieżąco Zarządowi wniosków i postulatów wynikających
z przeprowadzonych kontroli działalności ZDR Trzy+
e) zawieszanie w czynnościach Komisji Rewizyjnych Oddziałów (lub poszczególnych
członków Komisji Rewizyjnych Oddziałów) w razie stwierdzenia bezczynności lub
działalności sprzecznej z ogólnie obowiązującymi przepisami lub postanowieniami
Statutu, ewentualnie nie gwarantującej zabezpieczenia interesów Związku. Na okres
zawieszenia Komisji Rewizyjnej Oddziału, Komisja Rewizyjna powołuje tymczasową
komisję rewizyjną oddziału na czas niezbędny, nie dłuższy jednak niż do najbliższe go
walnego zebrania członków oddziału.
5. Pierwsza Komisja Rewizyjna jest powoływana przez zebranie Założycieli.
6. Komisja Rewizyjna stanowi kolegialny organ kontroli wewnętrznej, odrębny od Zarządu i
niepodlegający mu, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej, zaś
zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej mogą
otrzymywać w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za rok poprzedni.

Rozdział VIIa. Rada Krajowa
§ 211
Utworzenie i skład Rady Krajowej
1. Tworzy się Radę Krajową. Rada Krajowa jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu. W
skład Rady Krajowej wchodzą:
a) Prezes i członkowie Zarządu ZDR Trzy+,
b) przedstawiciele wszystkich oddziałów wojewódzkich ZDR Trzy+ wybierani na okres 4 lat
licząc od dnia Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych, na którym zostaje
ukonstytuowana Rada Krajowa,
c) przedstawiciele województw, w których utworzono co najmniej 4 koła terenowe ZDR
Trzy+ wybierani na okres 4 lat licząc od dnia Walnego Zebrania Członków
Rzeczywistych, na którym zostaje ukonstytuowana Rada Krajowa,
d) od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
Rzeczywistych ZDR Trzy+ na okres 4 lat licząc od dnia Walnego Zebrania Członków
Rzeczywistych, na którym zostaje ukonstytuowana Rada Krajowa.
2. Każdy oddział wojewódzki może wybrać tylko jednego, a gdzie utworzono co najmniej 10
kół terenowych dwóch przedstawicieli do Rady Krajowej, w drodze uchwały podjętej przez
Zarząd Oddziału.
3. Każde województwo, w którym nie utworzono oddziału wojewódzkiego, a w którym
utworzono co najmniej 4 koła terenowe ZDR Trzy+, ma prawo powoływania jednego
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przedstawiciela do Rady Krajowej. Każde województwo, w którym nie utworzono oddziału
wojewódzkiego, a w którym utworzono co najmniej 10 kół terenowych ZDR Trzy+, ma
prawo powoływania dwóch przedstawicieli do Rady Krajowej. Przedstawiciele takich
województw do Rady Krajowej są wybierani w drodze głosowania przez zarządy tych kół
terenowych. Każdy zarząd koła terenowego oddaje w drodze uchwały swój głos tylko na
jednego kandydata na przedstawiciela województwa do Rady Krajowej. Przedstawicielem
województwa do Rady Krajowej zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, a
w województwach mających prawo powoływania dwóch przedstawicieli – dwóch
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów,
przedstawicielem województwa zostaje kandydat, który uzyskał poparcie kół o większej
liczbie członków według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego głosowanie.
4. Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ powołuje członków Rady Krajowej, o
których mowa w ust. 1 lit. d) powyżej, w drodze uchwały.
5. Mandaty członków Rady Krajowej, o których mowa w ust. 1 lit. b) – d) powyżej wygasają
nie wcześniej niż w dniu powołania nowych członków zgodnie z postanowieniami ust. 2-4
powyżej. Mandat członka Rady Krajowej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji,
odwołania ze składu Zarządu ZDR Trzy+, a także skreślenia z listy członków ZDR Trzy+. W
takim wypadku skład Rady Krajowej może zostać uzupełniony poprzez wybór członka Rady
Krajowej w tym samym trybie w jakim został wybrany członek Rady Krajowej, którego
mandat wygasł.

§ 212
Kompetencje Rady Krajowej
Do kompetencji Rady Krajowej należy:
a) opiniowanie budżetu rocznego uchwalanego przez Zarząd ZDR Trzy+,
b) opiniowanie rocznego planu pracy uchwalonego przez Zarząd ZDR Trzy+,
c) opiniowanie tworzenia oddziałów ZDR Trzy+,
d) opiniowanie spraw strategicznych dla ZDR Trzy+, w tym w szczególności zawierania
istotnych umów z partnerami zewnętrznymi, takimi jak sponsorzy i instytucje publiczne,
zaangażowanie ZDR Trzy+ w realizację istotnych projektów lub w inne istotne
przedsięwzięcia i działania,
e) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu ZDR Trzy+,
f) opiniowanie propozycji zmian Statutu,
g) podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii w innych sprawach na wniosek Zarządu ZDR Trzy+
lub Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+.

§ 213
Uchwały Rady Krajowej
Uchwały Rady Krajowej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków Rady Krajowej lub w trybie
pisemnym (w tym pocztą elektroniczną) w drodze indywidualnego zbierania głosów. W
wypadku głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, członkowie Rady Krajowej
powinni oddać swój głos w ciągu 3 dni roboczych od zarządzenia głosowania przez Prezesa
Zarządu ZDR Trzy+ lub upoważnionego przez niego członka Zarządu ZDR Trzy+. Brak oddania
głosu w tym terminie będzie uznany za wstrzymanie się od głosu.

9

§ 214
Posiedzenia Rady Krajowej
Rada Krajowa zbiera się na posiedzeniach. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu ZDR Trzy+ lub
upoważniony przez niego członek Zarządu ZDR Trzy+ nie rzadziej niż raz na pół roku.

Rozdział VIII. Majątek i Fundusze ZDR Trzy+:
§22
1. Majątek ZDR Trzy+ stanowią środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, prawa oraz
inne przedmioty majątkowe nabywane przez ZDR Trzy+.
2. Majątek ZDR Trzy+ służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między członków.
3. Dochody ZDR Trzy+ stanowią w szczególności:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) dotacje i subwencje, środki z funduszy publicznych, granty,
d) wpływy z ofiarności publicznej,
e) wpływy ze zbiórek, aukcji, konkursów, wystaw, kursów i innych imprez publicznych,
f) dochody z majątku ZDR Trzy+,
g) dochody z działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego ZDR
Trzy+.
4. W razie powołania ZDR Trzy+ do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo oświadczenie o odrzuceniu spadku.
5. Zarząd ZDR Trzy+ może odmówić przyjęcia darowizn oraz innego wsparcia osoby fizycznej
lub prawnej bez podawania uzasadnienia takiej odmowy.
6. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem ZDR Trzy+ w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy ZDR Trzy+ 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) przekazywanie majątku ZDR Trzy+ na rzecz członków ZDR Trzy+, członków organów lub
pracowników ZDR Trzy+ 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) wykorzystywanie majątku ZDR Trzy+ na rzecz członków ZDR Trzy+, członków organów
lub pracowników ZDR Trzy+ oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie ZDR Trzy+,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
7. Postanowienia ust. 6 powyżej nie wyłączają możliwości podejmowania przez ZDR Trzy+ na
rzecz członków ZDR Trzy+ oraz ich osób bliskich statutowej działalności pożytku publicznego
na tych samych zasadach na jakich działalność ta jest prowadzona na rzecz osób trzecich.
8. Rokiem obrachunkowym ZDR Trzy+ jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy
rozpoczyna się w dniu wpisania ZDR Trzy+ do rejestru stowarzyszeń i kończy się 31 grudnia
2007 roku.
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§23
Majątkiem oraz funduszami ZDR Trzy+ dysponuje Zarząd.

Rozdział IX. Oddziały i koła terenowe:
§24
Koła
1. Koło tworzy Zarząd ZDR Trzy Plus w drodze uchwały na wniosek co najmniej 10 Członków
Rzeczywistych ZDR Trzy+ zamieszkałych na terenie gminy, w której ma być utworzone Koło.
z chwilą utworzenia Koła, Członkowie Rzeczywiści ZDR Trzy+ zamieszkali na terenie gminy,
w której utworzono Koło stają się Członkami Koła.
2. Koło nie posiada osobowości prawnej. Koło nie prowadzi odrębnej od ZDR gospodarki
finansowej ani księgowości.
3. Koło prowadzi działalność zmierzającą do realizacji celów ZDR Trzy+ na terenie swojej
gminy. Zarząd Koła występuje w imieniu Koła wobec lokalnych organów administracji i
przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, a także wobec innych organizacji i
instytucji działających na terenie danej gminy.
4. Pracami Koła kieruje Zarząd Koła składający się z co najmniej trzech członków, w tym
Przewodniczącego, powoływanych w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków Koła
spośród Członków Koła. Kadencja Zarządu Koła trwa trzy lata. Mandat członka zarządu
wygasa z upływem kadencji, a także wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu
Zarządu Koła, a także skreślenia z listy członków ZDR Trzy+. Uchwały Zarządu Koła
podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co
najmniej połowy ogólnej liczby członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd
może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. Do zakresu działania Zarządu Koła należy
w szczególności:
a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych oraz Walnego
Zebrania Członków Koła,
b) przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu
Członków Koła oraz Zarządowi ZDR Trzy+,
c) uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu Koła oraz czuwanie nad ich realizacją,
d) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła oraz ustalanie porządku ich obrad,
e) zarządzanie majątkiem i funduszami oddanymi do dyspozycji Koła przez Zarząd ZDR
Trzy+,
f) wykonywanie uchwał władz Związku,
g) wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd ZDR Trzy+
h) rozpatrywanie skarg Członków Koła.
5. W zakresie czynności obejmujących rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania
Członkowie Zarządu Koła mają prawo reprezentować ZDR Trzy+ wyłącznie w sprawach
związanych z działalnością Koła oraz wyłącznie na podstawie odrębnych pełnomocnictw
udzielonych przez Zarząd ZDR Trzy+ i w zakresie określonym w tych pełnomocnictwach.
6. Członkowie Zarządu Koła mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Walnego Zebrania
Członków Koła.
7. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła. Zarząd Koła obowiązany jest zwołać
Walne Zebranie Członków Koła na podstawie własnej uchwały lub na wniosek Zarządu ZDR
Trzy+ lub też na wniosek przynajmniej 1/3 liczby Członków Koła. Powinno się ono odbyć
w ciągu 45 dni od daty wpłynięcia wniosku w sprawie jego zwołania. Walne Zebranie
Członków Koła obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Walne Zebranie
Członków Koła zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą
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kurierską, wysłanych, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zebrania. Zamiast listu
poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane
członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę, podając adres, na
który zawiadomienie powinno być wysłane. w zaproszeniu na Walne Zebranie Członków
Koła należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz porządek obrad Zebrania. Walne Zebranie
Członków Koła może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad
podanym do wiadomości w terminach i w sposób określony w niniejszym punkcie 7.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła zapadają zwykłą większością głosów bez
względu na liczbę Członków Koła obecnych na Zebraniu. w razie równej liczby głosów „za” i
„przeciw” decyduje głos przewodniczącego zebrania. Wybory do Zarządu Koła odbywają się
w głosowaniu tajnym.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
a) podejmowanie uchwał w sprawach zleconych przez Zarząd ZDR Trzy+,
b) ustalanie planu działalności Koła,
c) wybór i odwoływanie członków Zarządu Koła,
d) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Koła,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła,
f) ocenianie działalności Zarządu Koła.
9. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Zarządu Koła
w trakcie trwania kadencji, Zarząd Koła może dokonać uzupełnienia składu Zarządu Koła.
Uzupełnienia składu Zarządu Koła dokonują pozostali członkowie Zarządu Koła poprzez
tymczasowe dokooptowanie członka lub członków Zarządu Koła, tak, aby liczba członków
Zarządu Koła nie była większa niż liczba określona w uchwale Walnego Zebrania Członków
Koła o powołaniu Zarządu Koła. W ten sposób można w okresie jednej kadencji uzupełnić
dotychczasowy skład Zarządu Koła, w liczbie nie większej niż 1/3 liczby członków Zarządu
Koła pochodzących z wyboru.
10. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu ZDR Trzy+.

§25
Oddziały terenowe
1. Oddziały, wojewódzkie, powiatowe lub gminne, tworzy Zarząd ZDR Trzy+ w drodze uchwały
na wniosek co najmniej 50 Członków Rzeczywistych ZDR Trzy+ zamieszkałych na terenie
danego, odpowiednio, województwa, powiatu lub gminy. z chwilą utworzenia Oddziału,
Członkowie Rzeczywiści ZDR Trzy+ zamieszkali na terenie danego, odpowiednio,
województwa, powiatu lub gminy, w których utworzono Oddział stają się Członkami
Oddziału. Z chwilą utworzenia Oddziału o gminnym zasięgu terytorialnym, na terenie
gminy, w której działa Koło Związku, Zarząd ZDR Trzy+ podejmuje uchwałę o rozwiązaniu
Koła.
2. Oddział posiada odrębną osobowość prawną, podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi oddzielną od ZDR Trzy+ gospodarkę finansową i
rachunkowość.
3. Oddział prowadzi działalność zmierzającą do realizacji celów ZDR Trzy+ na terenie danego,
odpowiednio, województwa, powiatu lub gminy. Zarząd Oddziału występuje w imieniu
Oddziału wobec lokalnych organów administracji i przedstawicieli władz państwowych i
samorządowych, a także wobec innych organizacji i instytucji działających na terenie
danego, odpowiednio, województwa, powiatu lub gminy.
Walne Zebranie Członków Oddziału
4. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału. Zarząd Oddziału obowiązany
jest zwołać Walne Zebranie Członków Oddziału na podstawie własnej uchwały lub na
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wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek Zarządu ZDR Trzy+ lub też na wniosek
przynajmniej 1/3 liczby Członków Oddziału. Powinno się ono odbyć w ciągu 45 dni od daty
wpłynięcia wniosku w sprawie jego zwołania. Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje
nad sprawami, dla których zostało zwołane. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje się
za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych, co
najmniej dwa tygodnie przed terminem Zebrania. Zamiast listu poleconego lub przesyłki
nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną,
jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być
wysłane. w zaproszeniu na Walne Zebranie Członków Oddziału należy oznaczyć dzień,
godzinę, miejsce oraz porządek obrad Zebrania. Walne Zebranie Członków Oddziału może
podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do
wiadomości w terminach i w sposób określony niniejszym punkcie 4. Uchwały Walnego
Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
Członków Oddziału obecnych na Zebraniu. w razie równej liczby głosów „za” i „przeciw”
decyduje głos przewodniczącego zebrania. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału
odbywają się w głosowaniu tajnym. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału
należy:
a) ustalanie planu działalności Oddziału,
b) wybór i odwoływanie Prezesa Oddziału, członków Zarządu Oddziału i członków Komisji
Rewizyjnej Oddziału,
c) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji
Rewizyjnej Oddziału,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
e) ocenianie działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
f) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Oddziału.
Zarząd Oddziału
5. Pracami Oddziału kieruje Zarząd Oddziału składający się z trzech (3) do siedmiu (7) osób,
w tym Prezesa, powoływanych w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków Oddziału
spośród członków Oddziału. Kadencja Zarządu Oddziału trwa trzy lata. Mandat członka
zarządu wygasa z upływem kadencji, a także wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze
składu Zarządu Oddziału, a także skreślenia z listy członków ZDR Trzy+. Liczbę członków
Zarządu Oddziału określa uchwała Walnego Zebrania Członków Oddziału.
6. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków. w sytuacji równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd
może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
7. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
miesiąc. Posiedzenia zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu
Oddziału. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych i Zarządu ZDR Trzy+
oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
b) wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd ZDR Trzy+
c) przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności Zarządowi ZDR Trzy+
w terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego,
d) uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu oraz czuwanie nad ich realizacją,
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału,
f) koordynacja i wspieranie działalności Kół Związku na terytorium działania Oddziału,
g) rozpatrywanie skarg członków ZDR Trzy+ z obszaru działalności Oddziału.
8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału we wszystkich sprawach, w tym także
w sprawach finansowych i majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw
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uprawniony jest Prezes Zarządu Oddziału działający łącznie z innym członkiem Zarządu
Oddziału. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej
5.000 zł , a także podpisanie jakiekolwiek umowy na okres dłuższy niż jeden rok wymaga
pisemnej zgody Komisji Rewizyjnej Oddziału wyrażonej w drodze uchwały.
9. Członkowie Zarządu Oddziału mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Zebrania
Członków Oddziału lub uchwałą Komisji Rewizyjnej Oddziału. w przypadku zmniejszenia się
liczby pochodzących z wyboru członków Zarządu Oddziału w trakcie trwania kadencji,
Komisja Rewizyjna Oddziału może dokonać uzupełnienia składu Zarządu Oddziału.
Uzupełnienia składu Zarządu Oddziału dokonuje Komisja Rewizyjna Oddziału poprzez
tymczasowe dokooptowanie członka lub członków Zarządu Oddziału, tak, aby liczba
członków Zarządu Oddziału nie była większa niż liczba określona w uchwale Walnego
Zebrania Członków Oddziału o powołaniu Zarządu Oddziału. w ten sposób można w okresie
jednej kadencji uzupełnić dotychczasowy skład Zarządu Oddziału, w liczbie nie większej niż
1/3 liczby członków Zarządu Oddziału pochodzących z wyboru.
Komisja Rewizyjna Oddziału
10. W Oddziale tworzy się Komisję Rewizyjną Oddziału składającą się z trzech do pięciu
członków powoływanych przez Zebranie Członków Oddziału. W skład Komisji Rewizyjnej
każdego Oddziału wchodzi osoba wskazana uchwałą Zarządu ZDR Trzy+. Kadencja Komisji
Rewizyjnej Oddziału trwa trzy lata. Mandat członka Komisji Rewizyjnej Oddziału wygasa
z upływem kadencji, a także wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Komisji
Rewizyjnej Oddziału, a także skreślenia z listy członków ZDR Trzy+.
11. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
(1) co najmniej połowa ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej głosowała w sprawie
podjęcia takiej uchwały (bez względu na fakt czy głosowali za czy przeciw)
oraz
(2) w głosowaniu brał udział członek Komisji Rewizyjnej wskazany uchwałą Zarządu ZDR
Trzy+.
Ponadto, podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie
zobowiązania o wartości przekraczającej 50.000 zł wymaga dla swej skuteczności aby za
podjęciem takiej uchwały głosował członek Komisji Rewizyjnej wskazany uchwałą Zarządu
ZDR Trzy+; w przypadku umów przewidujących świadczenia okresowe, wartość prawa lub
zobowiązania ustala się w oparciu o sumę świadczeń za jeden rok. W sytuacji równego
rozłożenia liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.
Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane także w trybie pisemnym, przy czym
wszyscy Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą mieć zapewnioną możliwość wzięcia udziału
w głosowaniu.
12. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a) kontrola działalności Zarządu Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem spraw
finansowych, co najmniej raz na rok, w pierwszym kwartale roku następnego,
b) składanie sprawozdania ze swej działalności Zarządowi ZDR Trzy+ w terminie do 28
lutego każdego roku kalendarzowego,
c) przedkładanie na bieżąco Zarządowi Oddziału wniosków i postulatów wynikających
z przeprowadzonych kontroli działalności Oddziału,
d) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Oddziału czynności obejmującej
rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5.000
zł,
e) odwoływanie członków Zarządu Oddziału i powoływanie Członków Zarządu Oddziału
w trakcie kadencji zgodnie z pkt 9 powyżej.
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14. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Komisji Rewizyjnej
Oddziału w trakcie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna Oddziału może dokonać
uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Oddziału. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
Oddziału dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału poprzez tymczasowe
dokooptowanie członka lub członków Komisji Rewizyjnej Oddziału, tak, aby liczba członków
Komisji Rewizyjnej Oddziału nie była większa niż liczba określona w uchwale Walnego
Zebrania Członków Oddziału o powołaniu Komisji Rewizyjnej Oddziału. w ten sposób można
w okresie jednej kadencji uzupełnić dotychczasowy skład Komisji Rewizyjnej Oddziału,
w liczbie nie większej niż 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału pochodzących
z wyboru.
Majątek i gospodarka finansowa Oddziału
15. Majątek Oddziału stanowią środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, prawa oraz inne
przedmioty majątkowe nabywane przez Oddział.
16. Majątek Oddziału służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między członków.
17. Dochody Oddziału stanowią:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) dotacje i subwencje, środki z funduszy publicznych, granty,
d) wpływy z ofiarności publicznej,
e) wpływy ze zbiórek, aukcji, konkursów, wystaw, kursów i innych imprez publicznych,
f) dochody z majątku Oddziału.
18. ZDR Trzy+ może wspierać finansowo działalność Oddziału. Oddział może wspierać
finansowo działalność ZDR Trzy+.
19. Składki wnoszone przez Członków Rzeczywistych Oddziału stanowią majątek Oddziału
w 70%, a w 30% majątek ZDR Trzy+.
20. Oddział działa na podstawie budżetu rocznego określającego planowane w danym roku
dochody i wydatki Oddziału. Budżet opracowany przez Zarząd Oddziału jest zatwierdzany
przez Komisję Rewizyjną Oddziału. Wszelkie wydatki pozabudżetowe Oddziału wymagają
wcześniejszej pisemnej akceptacji Komisji Rewizyjnej Oddziału. We wniosku o akceptację
nieprzewidzianych w budżecie wydatków Zarząd Oddziału wskazuje źródło ich
sfinansowania. Związek Dużych Rodzin Trzy+ nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania
Oddziału.
Rozwiązanie Oddziału
21. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu ZDR Trzy+ lub na podstawie
uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału. Uchwała o rozwiązaniu Oddziału określi
likwidatora, sposób likwidacji i cel, na jaki ma być przeznaczony pozostały po likwidacji
majątek Oddziału.

Rozdział X. Zmiana statutu i rozwiązanie ZDR Trzy+
§26
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Rzeczywistych
kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania ZDR Trzy+ podejmuje Walne Zebranie Członków
Rzeczywistych kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.
Uchwała o rozwiązaniu ZDR Trzy+ określi likwidatora, sposób likwidacji i cel, na jaki ma być
przeznaczony pozostały po likwidacji majątek ZDR Trzy+.
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