Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13
Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd KoleŜeński.

§ 14
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych
kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych
członków władz nie moŜe przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 15
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby
członków, chyba Ŝe statut stanowi inaczej.
2. Członkowie mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu w danej sprawie głosowania
tajnego.
3. KaŜdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział:
a) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
b) członkowie wspierający i honorowi - z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku bądź częściej:
a) z własnej inicjatywy,
b) na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na uzasadnione Ŝądanie co najmniej połowy członków zwyczajnych.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia,
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – liczby członków określonych w § 15 ust 1,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu po upływie 20 minut
od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych
do głosowania.

§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜy w szczególności:
a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich oraz od uchwał Zarządu
i orzeczeń Sądu KoleŜeńskiego,
f) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 18
Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu
KoleŜeńskiego, rozwiązanie Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów
w obecności połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, bądź bez względu na
liczebność w drugim terminie.

§ 19
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 do 7 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika,
Sekretarza oraz członków Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowania bieŜącej pracy
Stowarzyszenia,

b) określenie

szczegółowych

kierunków

działania

i

realizacja

budŜetu

Stowarzyszenia,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
e) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)
i ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na

Walnym

Zebraniu

Członków,
g) stwierdzanie waŜności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie
praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia przez podpisy dwóch osób
z Zarządu i Skarbnika,
h) do zwykłych oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw
i obowiązków Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu.

§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego, przy czym
członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia,
b) nie mogą być krewnymi, powinowatymi lub podległymi z tytułu zatrudnienia
wobec członków Zarządu Stowarzyszenia,
c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
d) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyŜszej niŜ określone w art. 8 pkt 8 ustawy
z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306, z 2001 r. Nr 85 poz. 924 i Nr
154 poz. 1799, z 2002 r. Nr 113 poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45 poz. 391 i Nr 60
poz. 535).
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w przeddzień udzielenia
(bądź nie udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

c) prawo Ŝądania zwołania nadzwyczajnego zebrania członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych
obowiązków, a takŜe przez Ŝądanie zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd
w ustalonym terminie,
e) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków ze swojej działalności.

§ 21
W przypadkach określonych w § 19 Walne Zebranie Członków winno być zwołane
w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni od daty zgłoszenia Ŝądania, a zebranie Zarządu nie
później niŜ w terminie 14 dni od daty złoŜenia wniosku.

§ 22
1. Sąd

koleŜeński

składa się z

5

członków

w

tym

Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2.

Członkowie Sądu KoleŜeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Stowarzyszenia.

3. Sąd koleŜeński orzeka w składzie co najmniej 3 osobowym.
4. Postępowanie przed Sądem toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem
stronom moŜliwości odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 23
Do zakresu działania Sądu naleŜy:
a) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem Statutu,
b) rozpoznanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a władzami
Stowarzyszenia,
c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24
Sąd KoleŜeński moŜe nakładać następujące kary organizacyjne:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członkowskich,
d) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 25

Przewodniczącemu Sądu KoleŜeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

