
WYCIĄG ze STATUTU KRM 
 

 
Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§ 9 
1. Członkowie KRM dzielą się na: 

1) Członków zwyczajnych; 
2) Członków wspierających; 
3) Członków honorowych. 

2. Członek KRM reprezentowany jest przez osobę fizyczną, która jest uprawniona do jego reprezentacji 
lub działa na podstawie stosownego pisemnego pełnomocnictwa. 
3. Dana osoba fizyczna może reprezentowad wyłącznie jednego Członka.  
4. Każdy Członek na prawo w dowolnym terminie do zmiany reprezentującej go osoby fizycznej, z 
zachowaniem właściwego umocowania dla nowej osoby reprezentującej.  
5. W przypadku utraty prawa do reprezentacji Członka przez osobę fizyczną reprezentującą Członka lub 
cofnięcia bądź wygaśnięcia w stosunku do takiej osoby fizycznej stosownego pełnomocnictwa, w sytuacji, 
w której ta osoba fizyczna jest jednocześnie członkiem władz KRM, przestaje ona pełnid tę funkcję we 
władzach KRM. 

 
§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym KRM może byd podmiot spełniający łącznie poniższe kryteria: 
1) jest stowarzyszeniem lub inną osobą prawną; 
2) działa nie dla zysku – o celach niezarobkowych; 
3) nie jest: 

a. jednostką organizacyjną administracji publicznej; 
b. związkiem zawodowym; 
c. partią polityczną; 
d. kościołem; 
e. związkiem wyznaniowym; 
f. związkiem jednostek samorządu terytorialnego; 

4) złoży pisemny wniosek o przyjęcie w poczet Członków adresowany do Zarządu; 
5) potwierdzi akceptację dla 15 Tez Miejskich poprzez pisemne oświadczenie złożone przez 
podmiot/podmioty uprawnione do jego reprezentacji; 
6) uzyska rekomendację 2 (dwóch) Członków zwyczajnych KRM, w tym co najmniej jednego 
Członka-założyciela; 
7) złoży pisemną deklarację przystąpienia do KRM, w której zobowiąże się do przestrzegania 
Statutu; 
8) zostanie przyjęta uchwałą Zarządu. w przedmiocie nadania temu podmiotowi statusu Członka 
zwyczajnego KRM i przyjęcia go w poczet członków KRM. 

2. Członkiem zwyczajnym KRM może byd również stowarzyszenie zwykłe, o ile przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa w dacie przystąpienia oraz jego regulamin przewidują taką możliwośd. Zapisy§ 10 
ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 11  

1. Uchwała Zarządu w przedmiocie odmowy nadania zainteresowanemu podmiotowi statusu Członka 
zwyczajnego oraz przyjęcia w poczet Członków wymaga pisemnego  uzasadnienia Zarządu.  
2. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu podmiotowi przysługuje odwołanie do  Walnego Zebrania w 
terminie miesiąca od dnia otrzymania uchwały.  
3. Odwołanie złożone po terminie może wyjątkowo zostad rozpoznane przez Walne  Zebranie.  
 


