
 

Deklaracja przystąpienia organizacji  
do Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej 

 

W imieniu organizacji …………………..……………………………………………………………….,  
(nazwa organizacji i adres jej siedziby wg. rejestru) 

która jest ……………………………………….……………………….. (należy wskazać, czy jest to 
stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, związek, organizacja bądź inna osoba prawna), 

wnioskuję /-emy o przyjęcie tej organizacji w poczet członków zwyczajnych / wspierających 
(niepotrzebne skreślić) Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, zwanej dalej Koalicją  

oraz oświadczam/-y, że reprezentowana organizacja jest zaangażowana w umacnianie idei 
samorządności i zobowiązuje się do przestrzegania Statutu i innych dokumentów 
Koalicji.  
Niniejszy wniosek uzasadniam /-y w sposób następujący: 

1) Realizując swoje cele i zadania statutowe organizacja prowadzi obecnie działalność 
polegającą na (należy podać kilka charakterystycznych aktywności organizacji, 
wskazując faktyczny zasięg terytorialny tej aktywności (gmina/ dzielnica/ powiat/ 
miasto na prawach powiatu/ województwo):  

a) ……………………………………………………………………………………………………
………………………..……………….. na terenie ………………………………………….., 

b) ……………………………………………………………………………………………………
………………………..……………….. na terenie ………………………………………….., 

c) ……………………………………………………………………………………………………
………………………..……………….. na terenie ………………………………………….., 

2) Organizacja liczy aktualnie ……………. członków będących osobami fizycznymi, w tym 
…………… członków zwyczajnych, oraz posiada: (uzupełnić, jeśli organizacja posiada 
także członków innych niż osoby fizyczne) …………………………………………….…., 

3) Organizacja posiada następującą wewnętrzną strukturę organizacyjną (należy wymienić 
nazwy wszystkich oddziałów / kół terenowych, a jeśli ich nie utworzono, wpisać słowa 
„nie utworzono): …………………………..………………………...………….. 
………………………………………………………………………………….....………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4) Organizacja posiada organ wykonawczy (zarząd) w następującym składzie osobowym: 
(należy podać imię i nazwisko oraz funkcję każdego z członków tego organu) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………… 

5) Ostatnie walne zgromadzenie członków organizacji (zjazd / ogólne zebranie członków) 
miało miejsce w dniu ……………………,  

Jako adres do korespondencji pocztowej podaję/-emy: ……………………………………..….., 
jako adres do korespondencji elektronicznej: …………..……………………….., a jako telefon 
kontaktowy: ………………………… 
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Do wniosku załączam/-y uchwałę organu statutowego reprezentowanej organizacji o 
przystąpieniu do Koalicji, aktualną wersję statutu organizacji oraz (w przypadku składania 
deklaracji na podstawie imiennego upoważnienia) oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez 
uprawniony organ. 

 

……………………………………………  ……………..………………………………….. 
Miejsce i data      podpis/podpisy 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pouczenie:  
Uchwała Zarządu Krajowego o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych określa region lub regiony, na 
terenie których faktycznie działa członek Koalicji, oraz wskazuje, czy ta działalność jest prowadzona: (1) 
na terenie jednej gminy, a w mieście na prawach powiatu – jednej dzielnicy (należy przez to rozumieć 
jednostkę pomocniczą gminy liczącą co najmniej 15 tysięcy mieszkańców), (2) na terenie więcej niż jednej 
gminy, a w mieście na prawach powiatu – więcej niż jednej dzielnicy, czy (3) na terenie więcej niż jednego 
powiatu lub więcej niż jednego miasta na prawach powiatu. 

Uchwała ta powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organizację kompletnego 
wniosku o przyjęcie w poczet członków Koalicji.  

W przypadku odmowy przyjęcia organizacji w skład członków Koalicji Zarząd Krajowy Koalicji załącza do 
uchwały pisemne uzasadnienie, a od uchwały zainteresowanemu przysługuje odwołanie do najbliższego 
posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Krajowego 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu. Odwołanie złożone po terminie nie będzie 
rozpatrzone przez Krajowy Zjazd Delegatów. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adnotacja o decyzji Zarządu Krajowego Koalicji: 
Zarząd Krajowy podjął uchwałę o przyjęciu /odmowie przyjęcia (niepotrzebne skreślić) 
organizacji w poczet członków Koalicji w dniu …………… 

        ……………………………………….. 
        Podpis członka Zarządu Krajowego 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adnotacje w przypadku podjęcia uchwały o odmowie przyjęcia organizacji:  
Odwołanie od uchwały Zarządu Krajowego Koalicji nie zostało złożone przez organizację / 
zostało złożone w terminie / zostało złożone po terminie (niepotrzebne skreślić). 
W trybie odwołania (jeśli zostało złożone w terminie) Krajowy Zjazd Delegatów podjął uchwałę 
o przyjęciu / odmowie przyjęcia organizacji (niepotrzebne skreślić) w poczet członków 
Koalicji w dniu ………………… 

        …..…………………………………… 
        podpis członka Zarządu Krajowego 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adnotacje dotyczące ewentualnych zmian statusu organizacji: 
 


