STATUT
Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej, zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z
późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją pozarządową o charakterze
naukowo-technicznym, zrzeszającą promotorów i sympatyków polskiej techniki, a w tym
inżynierów i techników oraz wynalazców i twórców w dziedzinie techniki, działającą na rzecz
polskiej nauki, techniki oraz gospodarki, realizującą swoje cele niezarobkowe.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy: SWTP.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
§4
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym tam porządkiem
prawnym.
2. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się znakiem graficznym, którego wzór zatwierdza Walne
Zgromadzenie Członków (Delegatów) na wniosek Zarządu Głównego.
1.

§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między jego członków.

§6
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały, obejmujące
zasięgiem działania określony obszar.
2. Oddział Stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest :
1) działanie na rzecz polskiej techniki w nauce i gospodarce,
2) działanie na rzecz integracji polskich stowarzyszeń naukowo-technicznych i podnoszenia
poziomu ich rozpoznawalności w społeczeństwie,
3) wspieranie polskiej przedsiębiorczości, w szczególności w dziedzinie techniki i inżynierii,
4) upowszechnianie wiedzy i doświadczenia w dziedzinach technicznych, wspieranie i
promocja twórców polskiej techniki oraz wynalazców,
5) działanie na rzecz innowacyjności i konkurencyjności, w tym także w zakresie eksportu
polskich dóbr z obszaru techniki i inżynierii,
6) działanie na rzecz podniesienia efektywności pracy zespołowej w obszarze polskiej techniki,
7) współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków i sympatyków
Stowarzyszenia w obszarze działalności statutowej Stowarzyszenia.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie, wspieranie i prowadzenie badań
interdyscyplinarnych, w zakresie celów Stowarzyszenia,
2) zbieranie i katalogowanie
przedsiębiorczości,
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3) tworzenie i rozwój elektronicznych systemów wymiany informacji oraz innych narzędzi
elektronicznych i informatycznych wpierających działalność w obszarze polskiej techniki,
inżynierii i przedsiębiorczości,
4) tworzenie i udostępnianie organizacyjnych i informatycznych systemów wspierania polskich
stowarzyszeń naukowo-technicznych, wzmacniających ich pozycję w Polsce i świecie,
usprawniających działalność oraz zwiększających przychody na realizację celów
statutowych i obniżających koszty organizacyjne,

5) organizowanie wspólnych, interdyscyplinarnych imprez technicznych, gospodarczych i
kulturalnych w obszarze realizacji celów statutowych oraz organizowanie i prowadzenie
usług w obszarze działalności statutowej Stowarzyszenia na potrzeby jego członków,
6) promowanie polskiej przedsiębiorczości, opartej na zasadach uczciwej konkurencji i etyki
zawodowej,
7) współpraca z organami administracji rządowej i organami samorządowymi w obszarach
związanych ze wspieraniem i promocją polskiej techniki i inżynierii,
8) ułatwianie startu zawodowego, za pośrednictwem narzędzi organizacyjnych,
elektronicznych i informatycznych, technikom, inżynierom i osobom działającym w
obszarze techniki i inżynierii,
9) prowadzenie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji sympatyków polskiej
techniki, techników i inżynierów,
10) reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§12
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski lub obywatel innego państwa,
zainteresowany statutową działalnością Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej i opłacania składek
członkowskich.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych lub osoba prawna, zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która
deklaruje świadczenie na rzecz Stowarzyszenia pomocy finansowej lub rzeczowej. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający zwolniony jest z opłaty wpisowej i składek członkowskich.

§ 14
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji. Przez
pisemną deklarację rozumie się także deklarację złożoną w formie elektronicznej, za
pośrednictwem internetowego Portalu Stowarzyszenia, po weryfikacji tożsamości składającego
deklarację.
2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Główny, a w przypadku utworzeniu
oddziału członków zwyczajnych i wspierających na terenie danego oddziału przyjmuje zarząd
oddziału.
3. Zarząd Główny wykonuje wszelkie kompetencje związane z członkostwem określone w
Statucie w stosunku do członków Stowarzyszenia nie przynależnych organizacyjnie do żadnego
oddziału.
§ 15
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób poniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem
obowiązku wniesienia opłaty wpisowej i opłacania składek członkowskich.
3. Członkowie honorowi mają prawo osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Delegatów.
§ 16
Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków
(Delegatów), na wniosek Zarządu Głównego.
§ 17
Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do terenowego oddziału
właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania, siedziby lub działalności zawodowej, jeśli
taki oddział został powołany.
§ 18
Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia we wspólnych, interdyscyplinarnych imprezach
gospodarczych i kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie,

technicznych,

3) korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
§ 19
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, propagowania jego celów i programu,
oraz dbania o dobro Stowarzyszenia i jego dobre imię,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) wniesienia opłaty wpisowej oraz regularnego opłacania składek i innych świadczeń
obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 20
1. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego określone w § 18, z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 21
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
zarządowi oddziału lub zgodnie z § 14 ust. 3 Zarządowi Głównemu, przy czym
zgłoszenie na piśmie jest rozumiane jako zgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej
za pośrednictwem internetowego Portalu Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego
osobą prawną,
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych świadczeń w okresie dłuższym niż 12 miesięcy,
4)

wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek poważnego i zawinionego przez członka
naruszenia postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na
szkodę Stowarzyszenia bądź na skutek pozbawienia członka praw publicznych
prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

2. Skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonuje w drodze uchwały
zarząd oddziału lub zgodnie z § 14 ust. 3 Zarząd Główny. Zainteresowanemu członkowi
przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie jednego miesiąca od otrzymania
zawiadomienia, do zgromadzenia członków oddziału według dotychczasowej przynależności
organizacyjnej członka, a w przypadku braku takiego oddziału, do Walnego Zgromadzenia
Członków (Delegatów) Stowarzyszenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie nie
dłuższym niż sześć miesięcy.
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia członka honorowego może dokonać wyłącznie Zarząd
Główny. Odwołanie podlega wniesieniu do Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów).
4. Zarząd oddziału, a w przypadku określonym w ust. 3 oraz w § 14 ust. 3 Zarząd Główny,
obowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę
skreślenia lub wykluczenia i wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia
odwołania oraz termin złożenia odwołania.
5. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub
wspierające zgodnie z ust. 1 pkt 3, następuje na podstawie uchwały zarządu właściwego
oddziału lub Zarządu Głównego stosownie do § 14 ust. 3.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz
§ 22

1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów),
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna.
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia nie przekracza 100 osób, do udziału w
Walnym Zgromadzeniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Gdy
liczba członków Stowarzyszenia przekracza 100 osób Walne Zgromadzenie Członków działa
jako Walne Zgromadzenie Delegatów, w którym uczestniczą delegaci wybierani w proporcji
jeden delegat na 5 członków Stowarzyszenia, jednak łącznie nie mniej niż 20 i nie więcej niż 65
delegatów wybieranych proporcjonalnie do liczby członków.
3. Delegatów do Walnego Zgromadzenia Delegatów wybiera się w oddziałach, a na obszarze nie
objętym działaniem żadnego oddziału - na terenowych zebraniach wyborczych
zorganizowanych przez Zarząd Główny. Dopuszcza się możliwość wyboru delegatów w drodze
głosowania elektronicznego za pośrednictwem Portalu Internetowego Stowarzyszenia.
4.

Kadencja wybranych delegatów wynosi cztery lata, a mandat delegata obowiązuje do dnia
przeprowadzenia nowych wyborów delegatów w ostatnim roku kalendarzowym kadencji.

5.

Szczegółowy tryb wyboru delegatów zostanie określony w regulaminie uchwalonym przez
Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów). Pierwszy regulamin uchwali Walne
Zgromadzenie Członków.
§ 23

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia wynosi 4 lata, a wybór członków
władz, w tym delegatów, odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów,
w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Wybór członków władz
następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
członków tych władz.
3. Obecni członkowie władz mogą uchwalić głosowanie tajne w poszczególnych sprawach.
4. W razie ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
skład osobowy tych władz uzupełniany jest na okres do końca kadencji w trybie wyborów
uzupełniających.
5. W przypadkach, gdy Statut dopuszcza przeprowadzenie wyborów lub odbycie posiedzenia
władz i podejmowanie uchwał w trybie elektronicznym za pośrednictwem Portalu
Internetowego Stowarzyszenia, jest to możliwe, gdy funkcjonalność Portalu Internetowego
zapewnia rejestrację przebiegu posiedzenia i podejmowanych uchwał oraz zabezpiecza udział
osób uprawnionych, prawidłowość zbierania i liczenia głosów, a także tajność głosowania, gdy
jest ono wymagane i umożliwia ogłoszenie wyników głosowania niezwłocznie po jego
zakończeniu. Wybory delegatów oraz głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków
(Delegatów) w trybie elektronicznym przeprowadza się pod nadzorem co najmniej 3-osobowej
komisji, która sporządza protokół z głosowania i jego wyników. Komisję tę powołuje
każdorazowo Główna Komisja Rewizyjna spośród członków Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów)
§ 24

1. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków (Delegatów) biorą udział:
1)z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi bądź wybrani delegaci i
członkowie honorowi,
2)z głosem doradczym - członkowie wspierający,
3)zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu, trybie przeprowadzenia i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Członków (Delegatów), Zarząd Główny zawiadamia osoby uprawnione do udziału co najmniej
na 14 dni przed terminem Zgromadzenia w formie pisemnej lub elektronicznej, za
pośrednictwem internetowego Portalu Stowarzyszenia.
4. Dopuszcza się odbycie Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) oraz podejmowanie
uchwał, w całości lub częściowo, w trybie elektronicznym za pośrednictwem internetowego
Portalu Stowarzyszenia. Nie dotyczy to Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów),
którego przedmiotem obrad jest uchwalenie zmian w Statucie lub rozwiązanie Stowarzyszenia.
5. Szczegółowy sposób przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) w trybie
elektronicznym określi regulamin Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) z
uwzględnieniem § 23 ust. 5 oraz § 24 ust. 1 – 4 oraz § 25 – 28.
§ 25
1. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) zwoływane jest przez Zarząd Główny.
2. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) obraduje na podstawie zatwierdzonego przez
siebie porządku obrad.
3. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) kieruje prezydium w składzie:
przewodniczy i dwóch członków.
§ 26
1. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) zwołuje się raz w roku
kalendarzowym.
3. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) należą sprawy
określone w § 28 pkt. 5 oraz inne sprawy wniesione dodatkowo do porządku obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych
lub 1/3 ogólnej liczby delegatów.
5. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
(Delegatów) w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w
ust. 4 pkt. 2 lub 3.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) obraduje wyłącznie nad
sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 27
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) są podejmowane:
1) w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania,
2) w drugim terminie - wyznaczonym co najmniej 14 dni po pierwszym terminie - bez względu
na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
§ 28
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) należy:
1) uchwalanie Statutu i jego zmian,
2) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3) uchwalanie Regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów), Głównej
Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego oraz regulaminu wzorcowego dla zgromadzeń
członków oddziałów i innych regulaminów o ile Statut nie stanowi inaczej,
4) wybór i odwoływanie członków Zarządu Głównego, w tym prezesa oraz członków Głównej
Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i
sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej, a także rocznych sprawozdań finansowych oraz
podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium władzom naczelnym
Stowarzyszenia po zakończeniu roku kalendarzowego,
6) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego,
7) rozpatrywanie odwołań w sprawach dotyczących członkostwa w przypadkach określonych
w Statucie,
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) wykonywanie innych czynności przewidzianych Statucie,
10) podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach nie uregulowanych odmiennie w Statucie
Stowarzyszenia.
Zarząd Główny
§ 29
Zarząd Główny w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków (Delegatów) kieruje
całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym
Zgromadzeniem Członków (Delegatów).
§ 30
1. W skład Zarządu Głównego wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym prezes oraz
wiceprezesi.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
miesiącu.
3. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa, funkcję tę obejmuje na

ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Główny.
§ 31
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,
2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów),
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów),
4) przygotowywanie i uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz
rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej, a także sprawozdań z całości
działalności Stowarzyszenia na zakończenie kadencji
5) przygotowywanie i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i rocznych sprawozdań
finansowych,
6) określanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia, w tym oddziałów terenowych
oraz jej prowadzenie
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, określanie ich siedziby i terenu działania oraz
postanawianie o uzyskaniu przez oddział osobowości prawnej,
9) nadzór nad działalnością oddziałów,
10) zawieszanie uchwał zarządów oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa,
postanowieniami Statutu lub uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia,
11) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
12) zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia,
13) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i
ruchomego Stowarzyszenia,
14) uchwalenie regulaminu wzorcowego dla zarządów oddziałów
15) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i
międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych
organizacji,
16) zawieranie porozumień o współpracy,
17) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów)
godności członka honorowego Stowarzyszenia,
18) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających oraz
uchwał w sprawie skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze stowarzyszenia w
przypadkach określonych w Statucie
19) powoływanie zespołów lub komisji o charakterze opiniodawczym lub w sprawach
doraźnych i uchwalanie ich regulaminów
20) określanie zakresu i przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
21) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 32
Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co

najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Głównego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.

Główna Komisja Rewizyjna
§ 33
Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
§ 34
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają
ze swego grona przewodniczącego oraz 2 zastępców.
§ 35
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,
3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) w razie niezwołania go przez
Zarząd Główny w terminie lub trybie ustalonym w Statucie,
4) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego celem omówienia uwag, wniosków
i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej – posiedzenie Zarządu
Głównego w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty
złożenia wniosku (żądania),
5) uchwalenie wzorcowego regulaminu dla komisji rewizyjnych oddziałów,
6) dokonywanie, w razie potrzeby, wyboru biegłego-rewidenta
7) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej oraz rocznych
sprawozdań finansowych przygotowanych przez Zarząd Główny
8) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków (Delegatów) rocznych sprawozdań z własnej
działalności wraz z oceną sprawozdań Zarządu Głównego oraz wniosków w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu po zakończeniu roku kalendarzowego.
§ 36
1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu Głównego i zarządów oddziałów
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.

Rozdział V

Terenowe jednostki organizacyjne – oddziały i ich władze
§ 37
1. Oddziały są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia. Do powołania
oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących
przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Zarząd
Główny określa zasięg terytorialny oddziału oraz jego siedzibę.
2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
§ 38
1. Władzami oddziału są:
a. Zgromadzenie członków oddziału,
b. Zarząd oddziału,
c. Komisja rewizyjna oddziału.
2. Postanowienia § 23 ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio do władz oddziału.

Zgromadzenie członków oddziału
§ 39
1.

Zgromadzenie członków oddziału jest najwyższą władzą oddziału.

2.

W zgromadzeniu członków oddziału uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi
Stowarzyszenia zgodnie z ich przynależnością organizacyjną do danego oddziału.
§ 40

1. Zgromadzenie członków oddziału jest zwoływane przez zarząd oddziału.
2. Zgromadzenie członków oddziału obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie porządkiem
obrad.
3. Obradami zgromadzenia członków oddziału kieruje prezydium w składzie: przewodniczący i
dwóch członków.
§ 41
1.

Zgromadzenie członków oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne zgromadzenie członków oddziału zwołuje się raz w roku kalendarzowym.

3.
4.

Do kompetencji zwyczajnego zgromadzenia członków oddziału należą sprawy określone w
§43 pkt. 4 oraz inne sprawy wniesione dodatkowo do porządku obrad.
Nadzwyczajne zgromadzenie członków oddziału zwołuje zarząd oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału lub Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych

należących do oddziału.
5. Zarząd oddziału jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne zgromadzenie członków oddziału w
ciągu miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 4 pkt 2 lub 3.
6. Nadzwyczajne zgromadzenie członków oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§ 42
Uchwały zgromadzenia członków oddziału są podejmowane:
1)

w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania,

2)

w drugim terminie - wyznaczonym co najmniej 14 dni po pierwszym terminie - bez
względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
§ 43

Do kompetencji zgromadzenia członków oddziału należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działania oddziału,
2) uchwalenie regulaminu oddziału obejmującego regulaminy zgromadzenia członków
oddziału, zarządu oddziału i komisji rewizyjnej oddziału,
3) wybór i odwoływanie członków, w tym prezesa zarządu oddziału oraz członków komisji
rewizyjnej oddziału,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności zarządu oddziału,
sprawozdań komisji rewizyjnej oddziału i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie
uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium władzom oddziału po zakończeniu roku
kalendarzowego,
5) rozpatrywanie odwołań w sprawach dotyczących członkostwa w przypadkach określonych
w Statucie
6) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących oddziału, nie uregulowanych
odmiennie w Statucie Stowarzyszenia ani w uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków
(Delegatów).
Zarząd oddziału
§ 44
Zarząd oddziału kieruje działalnością oddziału na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami
władz naczelnych Stowarzyszenia i uchwałami zgromadzenia członków oddziału.
§ 45
1. Zarząd oddziału składa się z prezesa oraz dwóch wiceprezesów.
2. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
miesiącu.
3. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa oddziału, funkcję tę
obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez zarząd oddziału.

§ 46
Do zakresu działania zarządu oddziału należy:
1) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,
2) zwoływanie zgromadzenia członków oddziału
3) wykonywanie uchwał zgromadzenia członków oddziału,
4) przygotowywanie i uchwalanie okresowych programów pracy oddziału oraz rocznych
sprawozdań z działalności merytorycznej, a także sprawozdań z całości działalności
oddziału na zakończenie kadencji
5) przygotowywanie i uchwalanie budżetu oddziału i rocznych sprawozdań finansowych,
6) prowadzenie gospodarki finansowej na zasadach ustalonych w Stowarzyszeniu,
7) reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
8) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających oraz
uchwał w sprawie skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia w
przypadkach określonych w Statucie
9) zawieranie w imieniu oddziału porozumień o współpracy,
10) powoływanie zespołów lub komisji o charakterze opiniodawczym lub w sprawach
doraźnych i uchwalanie ich regulaminów
11) zarządzanie majątkiem oddziału,
12) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oddziału w ramach określonych
przez Zarząd Główny.
§ 47
Szczegółowy tryb i zasady działania zarządu oddziału określa regulamin uchwalony przez
zgromadzenie członków oddziału z uwzględnieniem regulaminu wzorcowego dla zarządów
oddziałów przyjętego przez Zarząd Główny.
§ 48
Posiedzenia zarządu oddziału zwołuje prezes zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej połowy ogólnej liczby członków zarządu oddziału, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
Komisja rewizyjna oddziału
§ 49
Komisja rewizyjna oddziału jest władzą oddziału powołaną do sprawowania kontroli nad
działalnością oddziału.
§ 50
Komisja rewizyjna oddziału składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu
wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch zastępców.

§ 51
Do zakresu działania komisji rewizyjnej oddziału należy:
1) kontrolowanie działalności oddziału,
2) zwoływanie zgromadzenia członków oddziału, w razie niezwołania go przez zarząd
oddziału w terminie lub trybie ustalonym w Statucie,
3) prawo żądania zwołania posiedzenia zarządu oddziału celem omówienia uwag, wniosków i
zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej; posiedzenie zarządu oddziału
w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia
wniosku (żądania),
4) składanie zgromadzeniu członków oddziału sprawozdań z własnej działalności wraz z oceną
sprawozdań zarządu oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi
oddziału po zakończeniu roku kalendarzowego.
§ 52
1. Komisja rewizyjna oddziału ma prawo żądania od zarządu oddziału złożenia pisemnych lub
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
3. Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnej oddziału określa regulamin uchwalony
przez zgromadzenie członków oddziału z uwzględnieniem regulaminu wzorcowego dla komisji
rewizyjnych oddziałów przyjętego przez Główną Komisję Rewizyjną.

Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 53
1.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) pożytki z nieruchomości,
Stowarzyszenia,

ruchomości

i

praw

majątkowych

należących

3) odsetki od lokat bankowych i inne przychody kapitałowe
4) dotacje i subwencje
5) darowizny, zapisy i spadki,
6) wpływy z działalności statutowej,
7) pożytki z ofiarności publicznej,
8) środki pozyskiwane od podmiotów, w których Stowarzyszenie jest udziałowcem
9) dochody z własnej działalności gospodarczej.

do

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie
na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb, niezwłocznie przekazane na to konto.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 54
1.

Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w jego
imieniu upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.

2.

Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
oddziału Stowarzyszenia mającego osobowość prawną oraz zaciągania w jego imieniu
zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu danego oddziału
działających łącznie.

3.

Zarząd Główny udziela członkom zarządów oddziałów nie mających osobowości prawnej
stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i
zaciągania zobowiązań majątkowych w zakresie dotyczącym tych oddziałów.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 55
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) wymaga kwalifikowanej większości 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyłączeniem
zastosowania § 27 pkt. 2.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem
Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
przewidziane w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia i umieszczone w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów). Do zawiadomienia określonego w § 24 ust. 3
należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
(Delegatów) określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 56
Po raz pierwszy wyboru Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej na okres jednego roku
mogą dokonać członkowie założyciele jednogłośnie w głosowaniu jawnym na zebraniu
założycielskim Stowarzyszenia.
§ 57
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uzyskaniu wpisu do rejestru stowarzyszeń Krajowego
Rejestru Sądowego.

