STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RAKIETOWEGO
Wer. 2015.04.30, tekst jednolity
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Polskie Towarzystwo Rakietowe zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, ze zmianami), ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96
poz. 873 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.
§2
Stowarzyszenie jest niemilitarnym i niezbrojnym zrzeszeniem, apolitycznym, dobrowolnym,
samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej i podejmować współpracę z instytucjami i
organizacjami zagranicznymi. Siedzibą władz jest Białystok.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Rejestru Stowarzyszeń.
§5
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez pracę społeczną członków.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między jego członków. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność
pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
3. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw.
4. Działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności nie może być prowadzona
wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak oraz może wystawiać swoim członkom legitymacje.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§8
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań
publicznych w zakresie:
1) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej,
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
3) wypoczynku dzieci i młodzieży
- związanej z projektowaniem, wykonywaniem i użytkowaniem statków powietrznych i
pojazdów kosmicznych o napędzie odrzutowym, w tym rakietowym oraz ich podzespołów
napędowych.
2. Realizacja działalności, o której mowa w ust. 1 dokonuje się w szczególności poprzez:
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1) zrzeszanie osób działających zgodnie z celami statutowymi dla upowszechniania i
utrwalania wiedzy naukowo-technicznej w społeczeństwie polskim.
2) dbanie o zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa osób przy projektowaniu,
wykonywaniu i użytkowaniu statków powietrznych i pojazdów kosmicznych o napędzie
rakietowym i strumieniowym oraz ich podzespołów napędowych.
3) opiniowanie w dziedzinach: kultury, nauki, prawa i wszystkich innych, będących
otoczeniem działalności statutowej Członków Stowarzyszenia.
4) rozwój i ochrona polskiej, amatorskiej i zawodowej, doświadczalnej myśli technicznej
oraz technologii kosmicznej celem zapewnienia właściwego udziału tej dziedziny w
gospodarce Polski.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność dydaktyczną, badawczą, naukową i
kulturalną w szczególności:
1) podnoszenie kwalifikacji członków i udoskonalanie metod: projektowania, wykonywania i
eksploatacji statków powietrznych i pojazdów kosmicznych o napędzie odrzutowym, w
tym rakietowym oraz ich podzespołów napędowych.
2) orzecznictwo i opiniowanie w sprawach dotyczących uregulowań prawnych związanych z
działalnością statutową członków Stowarzyszenia.
3) prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz współpracę z instytucjami i
organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie statutowym lub będącym
otoczeniem działalności statutowej Członków Stowarzyszenia.
4) uczestnictwo w pracach organizacji krajowych i międzynarodowych oraz wymiana
doświadczeń.
5) reprezentowanie członków Stowarzyszenia na konferencjach i kongresach krajowych i
międzynarodowych.
6) Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i popularyzatorskiej na rzecz ogółu
społeczności poprzez upowszechnianie wiedzy o projektowaniu, wykonywaniu i
eksploatacji statków powietrznych i pojazdów kosmicznych o napędzie odrzutowym, w
tym rakietowym oraz ich podzespołów napędowych, w tym o zagadnieniach dotyczących
bezpieczeństwa i uregulowań dotyczących posługiwania się nimi, o historii myśli
technicznej w tym zakresie oraz wiedzy astronautycznej, poprzez w szczególności:
a) organizowanie i uczestnictwo w lokalnych, krajowych i międzynarodowych
wystawach, konkursach, zawodach i innych imprezach w szczególności
sportowych i młodzieżowych;
b) prowadzenie działalności wydawniczej i publikatorskiej;
c) współpracę z instytucjami oświatowymi;
d) prowadzenie szkoleń i zajęć oświatowych;
e) upowszechnianie wiedzy w środkach masowego przekazu.
§ 9a
1. W zakresie określonym w § 8 i 9 powyżej, przedmiotem nieodpłatnej, jak i odpłatnej
działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest (PKD 2007):
1)
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
2)
25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
3)
25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
4)
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
5)
26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
6)
26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
7)
26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
8)
26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
9)
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i
nawigacyjnych;
10) 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego;
11) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych
maszyn
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych;
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet;
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami;
51.22.Z Transport kosmiczny;
58.11.Z Wydawanie książek;
58.13.Z Wydawanie gazet;
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej;
61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych;
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność;
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych;
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych;
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
93.12.Z Działalność klubów sportowych;
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51)
52)
53)
54)
55)

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
2. Prowadzenie przez Stowarzyszenie:
1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub
3) działalności gospodarczej
– wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z
zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
3. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
§ 9b
W Stowarzyszeniu jest zabronione:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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”,
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel RP lub obcokrajowiec, który
złożył deklarację członkowską przystąpienia do Stowarzyszenia i kandydatura ta została
zaakceptowana przez Zarząd Stowarzyszenia, oraz uiścił obowiązujące opłaty członkowskie.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków juniorów,
4) członków honorowych.
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§ 12
Członkowie zwyczajni przyjmowani są decyzją Zarządu na podstawie pisemnego oświadczenia o
przystąpieniu, zawierającego imię, i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, z
zastrzeżeniem § 14 ust. 3. Członkostwo staje się skuteczne w chwili wpłaty składki
członkowskiej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia o decyzji Zarządu o przyjęciu.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana statutową
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową
lub swoją działalnością przyczynia się do rozwoju Rakietnictwa w Polsce.
2. Członek wspierający przyjmowany jest decyzją Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji
przystępującego, zawierającej nazwę, adres siedziby, imię i nazwisko przedstawiciela oraz
zakres deklarowanej pomocy.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanego
przez siebie zakresu pomocy.
5. Członek wspierający, nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada jedynie głos
doradczy.
§ 14
1. Członkiem juniorem może być osoba niepełnoletnia w wieku 16 -18 lat oraz osoba małoletnia
w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swojego opiekuna prawnego, który jednocześnie spełnia
warunki członka zwyczajnego. Członkowie juniorzy przyjmowani są decyzją Zarządu na
podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek junior nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek junior staje się Członkiem zwyczajnym w chwili osiągnięcia pełnoletniości.
§ 15
Członkiem honorowym może zostać osoba za wybitne zasługi w realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
Nadanie godności członka honorowego dokonuje Walne Zebranie Członków, na wniosek
Zarządu.
§ 16
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybranymi do władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem członków
wspierających, - oraz członków juniorów-.
2) uczestniczyć w głosowaniach na Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym, z wyjątkiem
członków wspierających oraz członków juniorów.
3) uczestniczyć w konferencjach, sympozjach, wystawach, itp. imprezach organizowanych
przez władze Stowarzyszenia.
4) korzystać z pomocy Stowarzyszenia w ramach jego statutowej działalności.
§ 17
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązki:
1) przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia,
2) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
3) wykonywania społecznie prac na rzecz Stowarzyszenia,
4) ochraniania mienia Stowarzyszenia, jako wspólnego dobra jego członków,
5) regularnego opłacania składek członkowskich, za wyjątkiem Członków Wspierających,
oraz członków honorowych, którzy uchwałą Walnego Zebrania są zwolnieni z tego
obowiązku.
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§ 18
Członek Stowarzyszenia naruszający obowiązki określone w § 17 Statutu i w regulaminach
może być ukarany przez Sąd Koleżeński jedną z kar według § 41. Ukaranemu Członkowi
Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się w terminie dwumiesięcznym do Walnego
Zebrania Członków.
§ 19
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego
osobą prawną,
2) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania w okresie dłuższym niż dwanaście
miesięcy, z opłatą składek członkowskich,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków na wniosek Sądu
Koleżeńskiego w przypadku:
a) nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych i
obywatelskich praw honorowych.
d) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę
godność nadała.
2. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub
nadzwyczajne na podstawie ust.1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz
§ 20
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
§ 21
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, zgodnie z § 25 niniejszego statutu. Wybór
władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż
przez trzy kadencje.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów (50% + 1), zgodnie z § 25 niniejszego statutu. Zgromadzeni mogą uchwalić
głosowania tajne.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg
kolejności uzyskanych głosów. Liczba dobieranych w ten sposób członków władz nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
5. Telekonferencja jest jedną z form obrad.
§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym -członkowie zwyczajni i honorowi;
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2) z głosem doradczym -przedstawiciele członków wspierających, zaproszeni goście.
3) członkowie juniorzy bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
§ 23
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium, którego skład zostaje uchwalony
przez uczestników obrad.
4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i
powołanych na nim komisji.
§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) na podstawie własnej uchwały,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od
dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać przekształcone w Zebranie Nadzwyczajne
własną uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, jeśli na wniosek uczestników pod
obrady zostaną postawione sprawy szczególnej wagi.
§ 25
1. Wybór Władz Stowarzyszenia oraz Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy
obecności:
1) w pierwszym terminie -co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków,
2) w drugim terminie -wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są:
1) zwykłą większością głosów (50% + 1);
2) bezwzględną większością głosów (75%).
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków obowiązują od chwili ich uchwalenia, chyba że w
uchwale określona została data jej wejścia w życie.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie statutu i jego zmian,
2. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
4. wybór i odwoływanie prezesa i członków:
1) Zarządu,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) Sądu Koleżeńskiego,
5. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia
absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich i budżetu Stowarzyszenia na wniosek Zarządu,
9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu,
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10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
11. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i
międzynarodowych.
12. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa właściwości władz
stowarzyszenia.
Zarząd
§ 27
Zarząd, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami
Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania
odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
§ 28
1. W skład Zarządu wchodzą:
1) prezes,
2) wiceprezes,
3) sekretarz ,
4) skarbnik,
2. Zarządowi przysługują wszelkie kompetencje związane z reprezentowaniem na zewnątrz
Stowarzyszenia i prowadzeniem spraw Stowarzyszenia, jakie okażą się konieczne lub przydatne
do realizacji celów Stowarzyszenia, z wyjątkiem tych, które na mocy Statutu zostały
zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
3. Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu.
5. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów (50% + 1), z zastrzeżeniem §
29 ust. 2. W razie równości rozstrzyga głos przewodniczącego.
6. Osobami upoważnionymi do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z działalnością
finansową Stowarzyszenia, oraz wszelkich dokumentów związanych z reprezentowaniem
Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu Stowarzyszenia.
6.1 Zaciąganie zobowiązań majątkowych niezależnie od ich wysokości wymaga zgody Zarządu.
7. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje
na ten okres wiceprezes.
8. Zarząd w okresie trwania kadencji ma prawo dobierania na miejsca wakujące nowych
członków, na zasadach określonych w § 21 ust. 4 niniejszego statutu.
9. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 29
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) wytyczanie kierunków działalności Zarządu,
4) powoływanie odpowiednich komisji pomocniczych i zatwierdzanie ich regulaminów,
5) określanie szczegółowych programów i zadań Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych
sprawozdań z działalności,
6) przygotowanie budżetu Stowarzyszenia i wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o
jego zatwierdzenie,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach krajowych i zagranicznych,
8) proponowanie zmiany wysokości składek członkowskich,
9) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i
ruchomego Stowarzyszenia,
11) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
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12) delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych i na
imprezy zagraniczne,
13) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi
innych organizacji,
14) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
15) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka
honorowego Stowarzyszenia,
16) występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego,
pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,
17) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
2. Uchwały w sprawach określonych w ust.1 pkt 6 wymagają kwalifikowanej większości 2/3
głosów.
3. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ust. 1 pkt 1.6 i 1.8 przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały
Zarządu -za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków.
§ 30
Do rozpracowania szczegółowych zagadnień merytorycznych lub organizacyjnych i przedłożenia
wniosków, Zarząd może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich
skład, zadania oraz termin zakończenia prac.
§ 31
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu (w trybie zgodnym z § 28 ust. 4) a w razie jego
dłuższej nieobecności –wiceprezes, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej
liczby członków Zarządu, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Posiedzenia zwołuje się
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

§ 32
W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes Zarządu kieruje pracami Stowarzyszenia.
§ 33
Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu,
2) przygotowanie planów działania oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych,
4) powoływanie zespołów o charakterze doraźnym i opiniodawczym.
Komisja Rewizyjna
§ 34
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
§ 35
1. Komisja Rewizyjna składa się z wyłonionych spośród członków Komisji na jej pierwszym
posiedzeniu:
1) przewodniczącego,
2) zastępcy przewodniczącego,
3) sekretarza.
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2. Posiedzenia Komisji, są prawomocne przy obecności przewodniczącego i zastępcy lub
sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów (50% + 1).
§ 36
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia,
z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego,
2. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub
trybie ustalonym w statucie,
3. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń
wynikających z przeprowadzonej kontroli. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się
odbyć nie później niż w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku.
4. Składanie walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz
wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym
Stowarzyszenia.
§ 37
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach
Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. 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 byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
Sąd Koleżeński
§ 38
Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do:
1) rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do
osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia,
2) orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 39
1. Sąd Koleżeński składa się z: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
§ 40
1. Sąd Koleżeński jest jednoinstancyjny.
2. Sąd Koleżeński w sprawach określonych w § 38 pkt 1. orzeka w składzie trzyosobowym.
Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący sądu lub jego zastępca.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z
zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
4. Postanowienia Sądu Koleżeńskiego są podejmowane zwykłą większością głosów (50% + 1)
przy jego pełnym składzie.
5. Orzeczenia oraz wnioski Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia są
rozpatrywane i poddawane głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Członków.
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6. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez
niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
7. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i
Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.
§ 41
Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) częściowego ograniczenia w uprawnieniach członkowskich na okres do 1 roku,
4) zawieszenia w prawach członka na okres do 1 roku,
5) wykluczenia ze Stowarzyszenia za działalność na szkodę stowarzyszenia.
§ 42
Ponowne przyjęcie osoby, która została wykluczona ze Stowarzyszenia, może nastąpić po
ustaniu przyczyny wykluczenia.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 43
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje celowe,
4) wpływy z działalności statutowej,
5) darowizny,
6) spadki,
7) zapisy,
8) ofiarność publiczna,
9) odpisy na organizacje pożytku publicznego.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie
na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących
potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. 4.
[skreślony].
5. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie zgodne z §10 pkt 1.
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
7. Brak uregulowanej składki zawiesza udział członka w prawach członka do czasu jej
opłacenia.
§ 44
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i zobowiązań
majątkowych Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy § 28 ust 7.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
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§ 45
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków następują zgodnie z quorum określonym w §25 ust 1 i 2
niniejszego statutu, zwykłą większością głosów (50%+1).
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem
Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku
obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 22 ust 4 należy załączyć
projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia zgodnie z § 26 pkt 10.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w
statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).
5. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust 3 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Skarbnik i
Sekretarz Stowarzyszenia.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 46
Treść Statutu w powyższym zapisie została przyjęta Uchwałą Walnego Zebrania Członków w
dniu 30 kwietnia 2015 r.
Zapisy Statutowe wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu
Rejestrowego.
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