
STATUT 

 

POLSKIEGO ZWIĄZKU  

KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

 

Rozdział I 
 

Przepisy Ogólne 
 

§ 1 

 

 1. Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich działa zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach 

(Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 wraz późniejszymi zmianami) oraz  na podstawie 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 165) oraz postanowień niniejszego Statutu, zrzesza na zasadach 

dobrowolności Koła Gospodyń Wiejskich; 

2. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: „Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich”. 

Związek może używać nazwy skróconej „PZKGW”. 

3. Użyte w dalszej części Statutu określenia oznaczają: 

1) „Związek” lub „PZKGW” – Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich; 

2) „Walne Zgromadzenie” – Walne Zgromadzenie Członków PZKGW; 

3) „Zarząd” - Zarząd PZKGW. 

4. PZKGW używa: 

1) logo – według wzoru ustanowionego przez uchwałę Zarządu; 

2) sztandaru – według wzoru ustanowionego przez uchwałę Zarządu 

5. Tworzy się Oddział Wojewódzkie oraz Oddziały Powiatowe Związku Kół Gospodyń 

Wiejskich. 

 

§ 2 

 

 

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii 

Europejskiej. 

2. Siedzibą Związku jest miasto Jędrzejów. 

 

§ 3 

 

Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od 

organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. 

 



§ 4 

 

1. Związek posiada osobowość prawną. 

2. Związek może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności 

gospodarczej przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Związku. 

3. PZKGW może zrzeszać się z innymi związkami o podobnym profilu działalności. 

4. Związek jest przedstawicielem organizacji członkowskich Związku i członków tych 

organizacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze KGW w ARiMR. 

5. Związek może posiadać status organizacji pożytku publicznego. 

6. Związek zostaje powołany na czas nieograniczony.  

 

Rozdział II 

Cele i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji. 

 

§ 5 

 

Cele i zasady działania Związku: 

1. Działalność społeczno-wychowawcza, oświatowo-kulturalna, opiekuńcza oraz prozdrowotna; 

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

dziecka; 

3. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców obszarów wiejskich; 

4. Wszechstronny rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

5. Wspieranie rozwoju gospodarczego w tym przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; 

6. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy na wsi; 

7. Upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod 

prowadzenia gospodarstw domowych; 

8. Promowanie pomocy sąsiedzkiej i wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych;  

9. Wpieranie pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,  

a w szczególności biedzie i wykluczeniu społecznemu; 

10. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

i osób;  

11. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  

12. Krajowe oraz międzynarodowe działania rozwojowe na rzecz osób pokrzywdzonych 

przestępstwem; 

13. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie sportu, kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży, dorosłych oraz osób z niepełnosprawnością  

i seniorów; 

14. Działalność na rzecz zmniejszenia zagrożenia zdrowia i życia w ruchu drogowym; 

15. Prowadzenie warsztatów, szkoleń, organizację konferencji i innych działań edukacyjnych w 

zakresie bezpieczeństwa na drogach; 

16. Organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji w obszarze przeciwdziałania przemocy 

domowej ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci, a także wdrażanie 

nowych programów profilaktycznych oraz w innych ważnych społecznych inicjatywach; 

17. Promowanie i wspieranie lokalnych twórców ludowych w zakresie tańca, śpiewu  

i rękodzieła; 

18. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej; 



19. Sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej oraz kapliczkami; 

20. Prowadzenie i wspieranie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska; 

21. Promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych polskiej wsi; 

22. Działalność charytatywna; 

23. Reprezentowanie interesów zrzeszonych Kół Gospodyń Wiejskich wobec organów 

administracji publicznej; 

24. Prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej; 

25. Ochrona dziedzictwa kulturowego, kulinarnego, artystycznego poprzez rozpowszechnianie 

ich wśród lokalnych społeczności i gromadzeniu ich zapisów w formie elektronicznej:  

26. Realizację programów, w ramach których osoby fizyczne mogą uzyskać droga konkursu 

dofinansowanie na realizację projektów promujących kulturę, sztukę, dziedzictwo narodowe,, 

ochronę i przekazywanie wiedzy, oraz inne działania integrujące lokalne społeczności; 

27. W udzielaniu pomocy zrzeszonym organizacjom w wyposażeniu w niezbędny sprzęt do 

prawidłowego działania struktury oraz organizacji szkoleń; 

28. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej; 

29. Działalność gospodarcza mająca na celu sprzedaż wyrobów produkowanych przez Koła 

Gospodyń Wiejskich zrzeszonych w niniejszym stowarzyszeniu; 

30. Wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i 

podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 6 

 

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być podmioty wymienione w § 1 ust. 1  

2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które przyczyniły się do rozwoju Kół 

Gospodyń Wiejskich lub znacząco działały na rzecz Związku. 

3. Kołami Gospodyń Wiejskich są podmioty zgodnie z § 2 ustawy o kołach gospodyń wiejskich i 

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

4. Warunkiem członkostwa w PZKGW jest podjęcie uchwały Zebrania Członków Koła przez 

Koło Gospodyń Wiejskich do PZKGW. 

5. Członkowie wykonują swe prawa i obowiązki w Związku osobiście lub przez delegatów. 

6. Członkowie będący osobami prawnymi działają poprzez organy upoważnione do składania 

oświadczeń woli w ich imieniu lub przez delegatów. 

 

§ 7 

 

1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Związku na pisemny wniosek 

zainteresowanego lub poprzez rejestrację za pośrednictwem formularza na stronie 

internetowej związku. Decyzja o przyjęciu w poczet związku jest przekazywana w formie 

elektronicznej lub listem poleconym. 

2. Od odmownej decyzji Zarządu przysługuje zainteresowanego odwołanie do Zgromadzenia 

Ogólnego. Termin do wniesienia odwołania liczy się od dnia doręczenia decyzji odmownej i 

wynosi sześć tygodni. 



3. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Krajowy w drodze uchwały podjętej na wniosek 

Zarządu Związku. W tym samym trybie następuje pozbawienie godności członka 

honorowego. 

§ 8 

 

1. Członkowie Związku mają prawo: 

a) do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku, a w 

szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej statutem Związku 

i przepisami prawa. 

b) do dostępu i korzystania z informacji o działalności Związku. 

2. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 

3. Członkom zwyczajnym związku przysługuje jeden głos na zjeździe krajowym zwyczajnym i 

nadzwyczajnym. 

 

§ 9 

 

1. Członkowie zwyczajni Związku są obowiązani do: 

a) aktywnego udziału w pracach Związku,  

b) przestrzegania statutu, 

c) opłacania terminowego składek, 

d) wspierania Związku w wykonaniu zadań statutowych, 

e) udzielania organom Związku informacji niezbędnych do jego działalności, 

f) stosowania się do uchwał podejmowanych przez organy Związku. 

2. Członkowie honorowi Związku mają prawo do: 

a) aktywnego udziału w pracach Związku,  

b) wspierania Związku w wykonaniu zadań statutowych, 

e) udzielania organom Związku informacji niezbędnych do jego działalności. 

 

 

§ 10 

 

1.Członkostwo w Związku ustaje w razie: 

a) wypowiedzenia przez zarząd PZKGW członkostwa za jednomiesięczny okresem 

wypowiedzenia, 

b) rozwiązania Związku, 

c) wykluczenia ze Związku uchwałą 2/3 głosów oddanych na Zgromadzeniu Ogólnym przy 

obecności co najmniej połowy Członków Związku w razie rażącego naruszenia postanowień 

statutu i uchwał organów Związku z wyłączeniem członków honorowych, 

d) upadłości lub likwidacji Członka Związku. 

2.W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku. 

 

Rozdział IV 

Organy Związku 

§ 11 

Władzami Związku są: 

1) Zjazd Krajowy, 



2) Zarząd Główny, 

3) Prezydium Zarządu Głównego, 

4) Główna Komisja Rewizyjna, 

 

§ 12 

Uchwały władz Związku i uchwały władz jego oddziałów zapadają zwykłą większością 

oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 13 

1. Wybory władz Związku i wybory władz jego oddziałów odbywają się w głosowaniu 

jawnym. Władza uprawniona do przeprowadzenia wyborów może uchwalić ich 

tajność. 

2. Kadencja władz Związku i kadencja władz jego oddziałów trwa pięć lat i kończy się 

z chwilą wyboru nowych władz. 

3. Wybór nowych władz, o których mowa w ust. 2 powinien nastąpić nie później niż 

w dniu upływu kadencji władz dotychczasowych. 

4. Władze związku mają obowiązek przygotowania sprawozdania rocznego, przedstawiają go do 

akceptacji komisji rewizyjnej w terminach zgodnych z ustawą o rachunkowości. Po akceptacji 

przez komisje rewizyjną podpisują i składają do odpowiednich organów.  

§ 14 

1. Przedstawicielami do Zarządu Głównego i zarządów oddziałów Związku musza być osoby o 

ugruntowanej i dobrej reputacji. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej (Głównej, oddziału wojewódzkiego, oddziału 

powiatowego) nie mogą być członkami Zarządu (odpowiednio: Głównego, oddziału 

wojewódzkiego, oddziału powiatowego), małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z 

członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia. 

B. Zjazd Krajowy 

§ 15 

1. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Związku. 

2. W Zjeździe Krajowym biorą udział: 

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zjazdach oddziałów wojewódzkich, 

2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających, członkowie 

ustępujących władz Związku i osoby zaproszone. 

3.Wojewódzkie oddziały PZKGW wybierają delegatów na Zjazd Krajowy uchwałą Zarządu 

Głównego. 

§ 16 

Do kompetencji Zjazdu Krajowego, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym 

statucie, należy: 

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Związku i jego władz oraz udzielanie 

absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 

2) uchwalanie programów działania Związku, 

3) zatwierdzanie składu Zarządu Głównego, 

4) określenie liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz ich wybór spośród delegatów na 

Zjazd, 

5) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów oddziałów wojewódzkich 

zawieszonych przez Zarząd Główny, 

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez władze Związku 



i delegatów. 

§ 17 

1. Zjazd Krajowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

2. Zwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny co roku do 31 maja każdego roku 

3. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów 

wojewódzkich Związku. 

4. Zjazd Nadzwyczajny powinien odbyć się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od 

podjęcia inicjatywy, zgłoszenia żądania lub wniosku. 

5. Władze określone w ust. 3 mogą również wnioskować o włączenie określonych spraw 

do porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego. 

6. Zarząd Główny zawiadamia delegatów o terminie i porządku obrad Zjazdu Krajowego 

co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem. 

 

C. Zarząd Główny i Prezydium 

§ 18 

 

1. Zarząd Główny jest naczelną władzą zarządzająco–wykonawczą Związku. 

2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes, Wiceprezes Związku oraz Skarbnik Związku.  

3. Zarząd Główny może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków 

ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. 

§ 19 

1. Zarząd Główny określa liczbę członków Prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa i 

wiceprezesów. 

2. Zarząd Główny powołuje Komisję ds. Młodzieży oraz może powoływać inne komisje 

problemowe lub zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze. 

§ 20 

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

1) wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego, 

2) uchwalanie planów działalności i budżetu Związku oraz zatwierdzanie sprawozdań 

z ich wykonania, 

3) przedstawianie i opiniowanie wniosków, 

4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu 

Głównego, 

5) zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów wojewódzkich sprzecznych ze statutem 

lub uchwałami władz Związku, 

6) ustalanie zasad wyboru delegatów na zjazdy oraz określenie liczby delegatów na 

Zjazd Krajowy, 

7) określanie wysokości uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji we 

władzach Związku, 

8) podejmowanie innych czynności w zakresie działania Zarządu. 

2. Zarząd Główny może udzielać Prezydium pełnomocnictw do zmian w budżecie 

Związku. 

3.Prezydium działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny. 

 



§ 21 

Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy: 

 

1) kierowanie bieżącą pracą Związku, 

2) kierowanie działalnością gospodarczą Związku, 

2a) decydowanie o innych podstawowych sprawach Związku niezastrzeżonych dla 

Zjazdu Krajowego i Zarządu Głównego, 

3) wykonywanie uchwał Zarządu Głównego, 

4) koordynowanie działalności oddziałów Związku, 

5) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Związku, 

6) uchylanie uchwał zarządów oddziałów wojewódzkich sprzecznych ze statutem lub 

uchwałami władz Związku, 

7) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oddziałów wojewódzkich, 

8) nadawanie odznak i wyróżnień, 

9) uchwalanie regulaminów, instrukcji i wytycznych, 

10) nadawanie sztandarów oddziałom wojewódzkim Związku. 

§ 22 

1. Posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium zwołuje prezes Zarządu według potrzeb, 

nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku dla Zarządu i 1 raz w kwartale dla Prezydium. 

2. Pracami Zarządu i Prezydium kieruje Prezes. Szczegółową organizację i tryb pracy 

Zarządu Głównego oraz Prezydium określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd 

Główny. 

§ 23 

1. Prezes Zarządu Głównego oraz wiceprezes Zarządu Głównego reprezentuje Związek i 

zarządza jego majątkiem. 

2. Prezes Zarządu Głównego lub wiceprezes Zarządu Głównego podejmuje decyzje w zakresie 

zwykłego zarządu. 

3. Umowa o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości wymaga podjęcia uchwały przez 

Krajowy Zjazd. 

4. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes Zarządu Głównego może udzielać pełnomocnictw. 

 

D. Główna Komisja Rewizyjna 

§ 24 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku. 

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona 

przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza. 

3. Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków 

na miejsce ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 jej składu. 

§ 25 

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansowej, nie rzadziej niż raz w roku, 

2) składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdań z działalności oraz wniosków 

w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego, 

3) przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków dotyczących działalności 

Związku, 

4) uchwalanie regulaminów pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych 



oddziałów Związku , 

5) współdziałanie z komisjami rewizyjnymi oddziałów wojewódzkich 

i koordynowanie ich działalności. 

§ 26 

1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący według potrzeb, 

nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. 

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach 

Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Oddziały Związku 

 

§ 27 

1. Związek może posiadać oddziały: 

1) wojewódzkie, 

2) powiatowe, obejmujące jeden lub więcej powiatów, 

2. Oddziały Związku są tworzone przez oddziały niższego szczebla.  

3. Oddział może być zlikwidowany w braku uzasadnienia organizacyjnego lub 

statutowego dalszego jego istnienia. Uchwałę w sprawie likwidacji oddziału 

podejmuje zarząd oddziału wyższego szczebla. 

4. W sprawach nieuregulowanych odrębnie do władz oddziałów stosuje się odpowiednio 

postanowienia dotyczące władz Związku. 

 

A. Oddział wojewódzki 

 

§ 28 

Władzami oddziału wojewódzkiego Związku są: 

1) Zjazd Oddziału Wojewódzkiego, 

2) Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, 

3) Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, 

4) Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego. 

 

 

§ 29 

 

1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego jest jednostką terytorialną struktury PZKGW, powoływaną 

przez Zarząd Główny. Jego władze powoływane są według zasad wyrażonych w pkt. 1b przy 

uwzględnieniu treści pkt. 1c. 

1a. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego jest terytorialną strukturą kontrolną PZKGW. 

Jej władze powoływane są według zasad wyrażonych w pkt. 1b przy uwzględnieniu treści pkt. 

1c. 

1b. Dla dokonania wyborów pierwszych władz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego i Komisji 

Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego, Zarząd Główny zwołuje Wojewódzki Zjazd Delegatów 

PZKGW. Ordynację wyborczą PZKGW przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego. 

1c. Kolejne wybory władz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału 

Wojewódzkiego odbywają się na zasadach analogicznych do wyborów Zarządu Głównego. 



Wyborów nowych władz wojewódzkich dokonuje Wojewódzki Zjazd Delegatów PZKGW 

zwoływany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego. 

2. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego może powoływać i odwoływać oddziały jako struktury 

pośrednie na terenie własnego działania. 

3. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego może występować z wnioskiem do Prezydium Zarządu 

Głównego o rejestrację i wykreślenie z rejestru organizacji związkowych szczebla podstawowego 

na terenie swojego działania. 

4. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego może reprezentować PZKGW wobec władz publicznych 

oraz innych organizacji na terenie swojego działania. 

4a. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego może powoływać i odwoływać wojewódzkie komisje 

problemowe, sekcje branżowe oraz sekcje środowiskowe, a także określa zakres i zasady ich 

działania. 

5. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego nadzoruje i koordynuje działalność wszystkich organizacji 

PZKGW na terenie województwa oraz udziela podstawowym organizacjom związkowym 

wszechstronnej organizacyjnej i prawnej pomocy w rozmiarze określonym posiadanymi 

środkami finansowymi. 

6. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego realizuje funkcje krajowej organizacji związkowej w 

indywidualnych sprawach pracowniczych określonych przepisami prawa. 

7. Zarząd Główny może odwołać Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, który nie wywiązuje się z 

obowiązków statutowych w szczególności określonych w pkt. 4, 4a, 5 i 6. 

8. Krajowa Komisja Rewizyjna może odwołać Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego. 

9. Na wniosek Prezydium Zarządu Głównego lub z inicjatywy zarządów podstawowych 

organizacji PZKGW działających na terenie danego województwa, Zarząd Główny – w 

województwie gdzie nie ma możliwości powołania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego – ma 

możliwość powołania Pełnomocnika Wojewódzkiego PZKGW. 

10. Pełnomocnik Oddziału Wojewódzkiego może reprezentować PZKGW wobec władz 

publicznych oraz innych organizacji na terenie swojego działania do momentu wyboru zarządu 

oddziału wojewódzkiego. 

11. Pełnomocnik Oddziału Wojewódzkiego nie jest władzą oddziału wojewódzkiego w 

rozumieniu § 28. 

12. Zarząd Główny może odwołać Pełnomocnika Oddziału Wojewódzkiego. 

 

 
Zjazd oddziału wojewódzkiego 

§ 30 

1. Zjazd oddziału wojewódzkiego jest najwyższą władzą oddziału wojewódzkiego. 

2. W zjeździe oddziału wojewódzkiego uczestniczą: 

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zjazdach oddziałów powiatowych, 

2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających Związku oraz 

członkowie ustępujących władz oddziału wojewódzkiego i osoby zaproszone. 

§ 31 

Do kompetencji zjazdu oddziału wojewódzkiego, oprócz innych spraw wymienionych 

w niniejszym statucie, należy: 

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału wojewódzkiego, 

2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego 

i udzielanie absolutorim ustępującemu zarządowi oddziału wojewódzkiego, 

3) uchwalanie programów działania oddziału wojewódzkiego, 



4) zatwierdzanie składu zarządu oddziału wojewódzkiego, 

5) określenie liczby członków komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego oraz ich wybór 

spośród delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego, 

6) wybór delegatów na Zjazd Krajowy spośród delegatów na zjazd oddziału 

wojewódzkiego, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Związku, 

7) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów oddziałów powiatowych, zawieszonych 

przez zarząd oddziału wojewódzkiego, 

8) podejmowanie innych uchwał w sprawach wnoszonych przez władze oddziału 

wojewódzkiego i delegatów. 

§ 33 

1. Zjazd oddziału wojewódzkiego może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

2. Zwyczajny zjazd oddziału wojewódzkiego zwołuje zarząd oddziału wojewódzkiego 

raz na 5 lat. 

3. Nadzwyczajny zjazd oddziału wojewódzkiego zwołuje zarząd oddziału 

wojewódzkiego: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów 

powiatowych, 

4) na żądanie Zarządu Głównego. 

3. Postanowienia § 17 ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio. 

 
Zarząd oddziału wojewódzkiego i prezydium 

§ 34 

1. Zarząd oddziału wojewódzkiego jest władzą zarządzająco-wykonawczą oddziału 

wojewódzkiego. 

2. W skład zarządu oddziału wojewódzkiego wchodzą przedstawiciele zarządów oddziałów 

powiatowych w liczbie ustalonej uchwałą zarządu oddziału wojewódzkiego na wniosek 

jego prezydium. Postanowienia § 18 ust. 3 – 5 niniejszego statutu stosuje się 

odpowiednio. 

§ 35 

1. Zarząd oddziału wojewódzkiego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 niniejszego statutu, określa 

liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów, 

sekretarza i skarbnika . 

2. Zarząd oddziału wojewódzkiego powołuje komisję ds. młodzieży oraz może powoływać 

inne komisje problemowe lub zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze. 

§ 36 

Do kompetencji zarządu oddziału wojewódzkiego należy: 

1) wykonywanie uchwał zjazdu oddziału wojewódzkiego i władz Związku, 

2) rozpatrywanie wniosków, 

3) uchwalanie planów działania i budżetu oddziału zarządu wojewódzkiego oraz 

zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania, 

4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu 

oddziału wojewódzkiego, 

5) zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów powiatowych sprzecznych ze statutem lub 

uchwałami zwierzchnich władz Związku, 

6) ustalanie liczby delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego, 



7) wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład Zarządu 

Głównego i odwoływanie ich, 

8) podejmowanie inicjatyw dotyczących zmian statutu Związku, 

9) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału 

wojewódzkiego. 

§ 37 

Do kompetencji prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego należy: 

1) kierowanie bieżącą pracą oddziału wojewódzkiego oraz wykonywanie uchwał władz 

Związku i zarządu oddziału wojewódzkiego, 

2) nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów oddziałów powiatowych 

Związku, 

3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału wojewódzkiego 

oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania, 

4) nadawanie sztandarów oddziałom powiatowym, 

5) uchylanie uchwał zarządów oddziałów powiatowych sprzecznych ze statutem lub 

uchwałami zwierzchnich władz Związku, 

6) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oddziałów powiatowych, 

7) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu, 

8) przyznawanie i nadawanie odznak i wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych 

przez Prezydium Zarządu Głównego. 

§ 38 

1. Posiedzenia zarządu oddziału wojewódzkiego i prezydium zwołuje Prezes według 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku dla zarządu i 1 raz w kwartale dla 

prezydium. 

2. Pracami zarządu oddziału wojewódzkiego i prezydium kieruje Prezes. Szczegółową 

organizację i tryb ich pracy określa regulamin uchwalony przez Prezydium Zarządu 

Głównego. 

§ 39 

1. Prezes zarządu oddziału wojewódzkiego reprezentuje oddział wojewódzki i zarządza 

jego majątkiem. 

2. Prezes podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium zarządu oddziału 

wojewódzkiego może upoważnić prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego do 

podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej 

wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań. 

3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes zarządu oddziału wojewódzkiego może 

udzielać pełnomocnictw. 
Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego 

§ 40 

 

1. Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego jest organem kontroli wewnętrznej oddziału 

wojewódzkiego. 

2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego wybierają ze swego grona 

przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza. 

3. Postanowienia § 24 ust. 3 oraz § 26 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. 

§ 41 

Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału wojewódzkiego, ze szczególnym 



uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż jeden raz w roku, 

2) składanie zjazdowi oddziału wojewódzkiego sprawozdań ze swojej działalności oraz 

wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu oddziału wojewódzkiego, 

3) przedstawianie zarządowi oddziału wojewódzkiego uwag i wniosków dotyczących 

działalności oddziału, 

4) współdziałanie z komisjami rewizyjnymi oddziałów powiatowych i koordynowanie 

ich działalności. 

B. Oddział powiatowy 

§ 42 

Władzami oddziału powiatowego Związku są: 

1) Zjazd Oddziału Powiatowego, 

2) Zarząd Oddziału Powiatowego, 

3) Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego, 

4) Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego. 

 

§ 43 

 

 

1. Zarząd Oddziału Powiatowego jest jednostką terytorialną struktury PZKGW, powoływaną 

przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego. Jego władze powoływane są według zasad wyrażonych 

w pkt. 1b przy uwzględnieniu treści pkt. 1c. 

1a. Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego jest terytorialną strukturą kontrolną PZKGW. Jej 

władze powoływane są według zasad wyrażonych w pkt. 1b przy uwzględnieniu treści pkt. 1c. 

1b. Dla dokonania wyborów pierwszych władz Zarząd Oddziału Powiatowego i Komisji 

Rewizyjnej Oddziału Powiatowego, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego zwołuje Powiatowy Zjazd 

Delegatów PZKGW. Ordynację wyborczą PZKGW przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego. 

1c. Kolejne wybory władz Zarząd Oddziału Powiatowego oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału 

Powiatowego odbywają się na zasadach analogicznych do wyborów Zarządu Głównego. 

Wyborów nowych władz wojewódzkich dokonuje Powiatowy Zjazd Delegatów PZKGW 

zwoływany przez Zarząd Oddziału Powiatowego. 

2. Zarząd Oddziału Powiatowego może powoływać i odwoływać oddziały jako struktury 

pośrednie na terenie własnego działania. 

3. Zarząd Oddziału Powiatowego może występować z wnioskiem do Prezydium Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego o rejestrację i wykreślenie z rejestru organizacji związkowych 

szczebla podstawowego na terenie swojego działania. 

4. Zarząd Oddziału Powiatowego może reprezentować PZKGW wobec władz publicznych oraz 

innych organizacji na terenie swojego działania. 

4a. Zarząd Oddziału Powiatowego może powoływać i odwoływać powiatowe komisje 

problemowe, sekcje branżowe oraz sekcje środowiskowe, a także określa zakres i zasady ich 

działania. 

5. Zarząd Oddziału Powiatowego nadzoruje i koordynuje działalność wszystkich organizacji 

PZKGW na terenie województwa oraz udziela podstawowym organizacjom związkowym 

wszechstronnej organizacyjnej i prawnej pomocy w rozmiarze określonym posiadanymi 

środkami finansowymi. 

6. Zarząd Oddziału Powiatowego realizuje funkcje krajowej organizacji związkowej w 

indywidualnych sprawach pracowniczych określonych przepisami prawa. 



7. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego może odwołać Zarząd Oddziału Powiatowego, który nie 

wywiązuje się z obowiązków statutowych w szczególności określonych w pkt. 4, 4a, 5 i 6. 

8. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego może odwołać Komisję Rewizyjną Oddziału 

Powiatowego. 

9. Na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego, lub z inicjatywy zarządów 

podstawowych organizacji PZKGW działających na terenie danego powiatu, Zarząd Oddziału 

Wojewódzkiego – w powiecie gdzie nie ma możliwości powołania Zarządu Oddziału 

Powiatowego – ma możliwość powołania Pełnomocnika Powiatowego PZKGW. 

10. Pełnomocnik Oddziału Powiatowego może reprezentować PZKGW wobec władz 

publicznych oraz innych organizacji na terenie swojego działania do momentu wyboru zarządu 

oddziału powiatowego. 

11. Pełnomocnik Oddziału Powiatowego nie jest władzą oddziału powiatowego w rozumieniu § 

42. 

12. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego może odwołać Pełnomocnika Oddziału Powiatowego. 

 
Zjazd oddziału powiatowego  

§ 44 

 

 

1. Zjazd oddziału powiatowego jest najwyższą władzą oddziału powiatowego. 

2. W zjeździe oddziału powiatowego uczestniczą: 

1) z głosem decydującym - delegaci członków zwyczajnych związku, 

2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających, członkowie 

ustępujących władz oddziału powiatowego i osoby zaproszone. 

§ 45 

Do kompetencji zjazdu oddziału powiatowego należy: 

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału powiatowego i komisji 

rewizyjnej oddziału powiatowego oraz udzielanie absolutorium ustępującemu 

zarządowi oddziału powiatowego na wniosek komisji rewizyjnej oddziału 

powiatowego, 

2) uchwalanie programów działania oddziału powiatowego, 

3) zatwierdzanie składu zarządu oddziału powiatowego, 

4) określenie liczby członków komisji rewizyjnej oddziału powiatowego oraz jej wybór 

spośród delegatów na zjazd oddziału powiatowego, 

5) wybór delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego spośród delegatów na zjazd 

oddziału powiatowego w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału 

wojewódzkiego, 

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez władze oddziału 

powiatowego i delegatów. 

§ 46 

1. Zjazd oddziału powiatowego może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

2. Zwyczajny zjazd oddziału powiatowego jest zwoływany przez zarząd oddziału 

powiatowego raz na 5 lat. 

3. Nadzwyczajny zjazd oddziału powiatowego zwołuje zarząd oddziału powiatowego: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału powiatowego, 

3) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, 



4) na żądanie zarządu oddziału wojewódzkiego. 

4. Postanowienia § 17 ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio. 
Zarząd oddziału powiatowego i prezydium 

§ 47 

1. Zarząd oddziału powiatowego jest władzą zarządzająco-wykonawczą oddziału 

powiatowego. 

2. Zarząd oddziału powiatowego składa się z członków zwyczajnych w liczbie określonej 

uchwałą zarządu oddziału powiatowego na wniosek 

jego prezydium. Postanowienie § 18 ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 48 

 

1. Zarząd oddziału powiatowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 niniejszego statutu, określa 

liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów 

sekretarza i skarbnika. 

2. Zarząd oddziału powiatowego powołuje komisję ds. młodzieży oraz może powoływać 

inne komisje problemowe i zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze. 

§ 49 

Do kompetencji zarządu oddziału powiatowego należy wykonywanie zadań Związku 

na terenie powiatu, w szczególności: 

1) wykonywanie uchwał zjazdu oddziału powiatowego i zwierzchnich władz 

Związku, 

2) rozpatrywanie wniosków, 

3) uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz 

zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania, 

4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu 

oddziału powiatowego, 

5) ustalanie liczby delegatów na zjazd oddziału powiatowego, 

6) wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału 

wojewódzkiego i odwoływanie ich, 

7) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu, 

8) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału 

powiatowego. 

§ 50 

Do kompetencji prezydium zarządu oddziału powiatowego należy: 

1) kierowanie bieżącą pracą oddziału powiatowego, wykonywanie uchwał zarządu 

oddziału powiatowego i zarządu oddziału wojewódzkiego oraz władz Związku, 

2) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału powiatowego 

oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania, 

3) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu, 

4) przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień 

przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego. 

§ 51 

Postanowienia § 36 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 52 

1. Prezes zarządu oddziału powiatowego reprezentuje oddział powiatowy i zarządza jego 

majątkiem. 



2. Prezes zarządu oddziału powiatowego podejmuje decyzje w zakresie zwykłego 

zarządu. Prezydium zarządu oddziału powiatowego może upoważnić prezesa zarządu 

oddziału powiatowego do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły 

zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań. 

3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes zarządu oddziału powiatowego może 

udzielać pełnomocnictw. 
Komisja rewizyjna oddziału powiatowego 

§ 53 

1. Komisja rewizyjna oddziału powiatowego jest organem kontroli wewnętrznej oddziału 

powiatowego. 

2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału powiatowego wybierają ze swego grona 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

3. Postanowienia § 24 ust. 3 oraz § 26 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. 

§ 54 

Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału powiatowego należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału powiatowego ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż jeden raz w roku, 

2) składanie zjazdowi oddziału powiatowego sprawozdań ze swojej działalności 

oraz wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu oddziału 

powiatowego, 

3) przedstawianie zarządowi oddziału powiatowego uwag i wniosków dotyczących 

działalności oddziału powiatowego, 
 

Rozdział VI 

Majątek Związku 
 

§ 55 
 

1. ZKGW realizuje swoje cele ze środków pochodzących ze składek członkowskich, dotacji 

z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i organizacji dotacyjnych, 

darowizn, spadków, zapisów, pożyczek, dochodów z własnej działalności, dochodów z 

majątku Związku oraz z ofiarności publicznej. 

2. ZKGW może prowadzić działalność zarobkową i uzyskiwać przychody z tytułu: 

• sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego  

i artystycznego, lub żywności regionalnej i podobnych; 

• sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych; 

• odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach 

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w 

związku z wykonywana działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych 

oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na 

tych rachunkach. 

3. Pisemne zobowiązania majątkowe Związku wymagają dla swej ważności podpisów 

dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i Dyrektora biura Związku. 

4. Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy uchwalone przez Zarząd 

i zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne. 

5. Rok obrachunkowy trwa od 01.01. do 31.12. danego roku. Za datę zamknięcia pierwszego 

roku obrachunkowego uważa się 31.12.2022 r. 



 

§ 56 
 

Zysk netto z działalności zarobkowej Związku może zostać przeznaczony: 

1. na cele statutowe Związku; 

2. na tworzenie kapitałów własnych Związku.  

3. Strata netto może zostać pokryta z kapitałów własnych Związku. 
 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe. 

Zmiany statutu i rozwiązanie Związku 

§ 57 

1. Uchwały w sprawach: 

1) zmiany statutu, 

2) połączenia z innym stowarzyszeniem, 

3) rozwiązania Związku 

podejmuje Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 

ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

2. Wnioski w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 1 - 2 są składane przez Zarząd Główny 

lub przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby zarządów oddziałów wojewódzkich Związku, 

3. Wnioski określone w ust. 1 pkt. 3 składa co najmniej 1/4 członków zrzeszonych w Związku. 

§ 58 

1. Zawiadomienie delegatów o terminie Zjazdu Krajowego, na którym ma być 

rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania Związku wraz z porządkiem obrad 

powinno być doręczone co najmniej na 3 miesiące przed odbyciem zjazdu. 

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Zjazd Krajowy wyznacza komisję 

likwidacyjną w składzie 3-5 osób. 

3. Pozostały po rozwiązaniu majątek Związku może być przekazany na rzecz kół zrzeszonych w 

Związku. 

4. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego w sprawie likwidacji Związku musi zawierać określenie 

sposobu jego likwidacji oraz przeznaczenie i podział majątku Związku. 
 

§ 59 

Decyzje w sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym Statucie, na przykład w 

przypadkach wystąpienia siły wyższej podejmuje Zarząd 
 

 


