STATUT STOWARZYSZENIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
z siedzibą w Krakowie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.
1.

2.

§2
Stowarzyszenie działa na terenie całej Polski, zaś siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krakowie, przy
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.

§3
Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie.
1.
2.

1.

§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym
profilu działania, w szczególności European Landscape Contractors Association oraz International Federation
of Landscape Architects.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§7
Celem Stowarzyszenia jest ochrona i wspieranie interesów zawodowych członków w dziedzinie architektury
krajobrazu, poprzez:
1.
działania na rzecz podnoszenia jakości krajobrazu oraz zrównoważonego rozwoju,
2.
działania na rzecz promocji i ochrony zawodu architekta krajobrazu oraz unormowania praw do jego
wykonywania poprzez dążenie do utworzenia izby zawodowej,
3.
działania na rzecz promocji wykonawców obiektów architektury krajobrazu,
4.
działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
5.
promowanie nowych technologii w branży,
6.
wypracowanie dobrych praktyk i standardów w zakresie realizacji opracowań naukowych i projektów
lub wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu,
7.
propagowanie idei tworzenia obiektów architektury krajobrazu jak też pielęgnacji obszarów prawnie
chronionych jak parki narodowe, krajobrazowe i kulturowe,
8.
podejmowanie wzajemnej współpracy środowisk zawodowych ze środowiskami akademickimi w
zakresie architektury krajobrazu.
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§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.
reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec władz, innych organizacji oraz opinii
publicznej,
2.
wyrażanie opinii w sprawach tworzenia obiektów architektury krajobrazu,
3.
rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej i podnoszenie poziomu zawodowego w ramach
wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności, poprzez organizowanie
odpowiednich działań edukacyjnych (np. konferencji, seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów,
itp.) w tym kończących się przyznawaniem certyfikatów i zaświadczeń,
4.
organizowanie różnorodnych akcji, promujących architekturę krajobrazu.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
1.
2.

§9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) uczniów i studentów.
3) członków wspierających,
4) członków honorowych.
1.

2.

3.

4.

§ 11
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, prowadząca
działalność w zakresie projektowania lub wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu, działalność
naukową lub popularyzatorską w tym zakresie.
Członkiem o statusie ucznia lub studenta może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia,
kształcąca się w zakresie architektury krajobrazu lub dziedzin pokrewnych (np. architektury,
urbanistyki, planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, biologii, geografii, ogrodnictwa,
kształtowania terenów zieleni, leśnictwa, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, itp.).
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc, w szczególności finansową lub rzeczową
oraz studenci architektury krajobrazu i kierunków pokrewnych. Osoba prawna działa w
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, będącego osobą fizyczną.
Osoba zamierzająca zostać członkiem zwyczajnym jest obowiązana załączyć do deklaracji
członkowskiej rekomendacje od przynajmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
popierających jej wniosek o przyjęcie w poczet członków.

§ 12
Członkiem honorowym może być osoba zaangażowana w działania na rzecz propagowania idei tworzenia
obiektów architektury krajobrazu.
1.
2.

3.

4.

§ 13
Członków zwyczajnych, członków o statusie ucznia lub studenta i członków wspierających przyjmuje
w drodze uchwały Zarząd, na podstawie ich pisemnego wniosku lub deklaracji
Osoba prawna wskazuje w deklaracji swojego przedstawiciela, przez którego będzie działała w
Stowarzyszeniu, a w razie późniejszej zmiany osoby przedstawiciela powiadamia o tym fakcie
Stowarzyszenie na piśmie, wskazując nowego przedstawiciela.
Zarząd podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia danej osoby na członka zwyczajnego albo
wspierającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji członkowskiej i w tym terminie
informuje na piśmie o swojej decyzji zainteresowanego.
W przypadku odmowy przyjęcia danej osoby na członka zwyczajnego lub wspierającego,
zainteresowany może odwołać się na piśmie od uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. Odwołanie rozpatruje najbliższe zwyczajne Walne
Zebranie Członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
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§ 14
Członkostwo honorowe przyznaje w drodze stosownej uchwały Walne Zebranie Członków, na wniosek
Zarządu, który do wniosku załącza zgodę osoby mającej uzyskać takie członkostwo.
§ 15
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) głosowania nad uchwałami, podejmowanymi przez Walne Zebranie Członków,
3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) zaskarżania orzeczeń Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania Członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) współdziałania przy realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 15a
3. Członek o statusie ucznia lub studenta ma prawo do:
1) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
2) zaskarżania orzeczeń Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania Członków.
4. Członek o statusie ucznia lub studenta obowiązany jest do:
1) współdziałania przy realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 16

1. Członek wspierający ma prawa określone w § 15 ust. 1 pkt 3.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z
głosem doradczym.
3. Członek wspierający ma obowiązki określone w § 15 ust. 2.
4. Członek wspierający ma prawo do powoływania się w swojej działalności na przynależność
do Stowarzyszenia
5. Członek wspierający ma prawo do brania udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie
szkoleniach, kursach, seminariach i innych organizowanych przez Stowarzyszenie
spotkaniach członków
§ 17
1. Członek honorowy ma prawa określone w § 15 ust. 1.
2. Członek honorowy ma obowiązki określone w § 15 ust. 2 pkt. 1 i 2
§ 18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty praw publicznych albo utraty przez niego osobowości prawnej
3) skreślenia z listy członków zwyczajnych lub wspierających z powodu
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż
jeden rok, lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
4) skreślenia z listy członków z powodu podjęcia działań utrudniających prowadzenie działalności
przez Stowarzyszenie lub działań szkodliwych dla interesów zawodowych pozostałych
członków.
2. W sprawach określonych w ust. 1 pkt. 3 orzeka Zarząd Stowarzyszenia, na zasadach określonych
w § 31 ust 2.
3. W sprawach określonych w ust. 1 pkt. 4 orzeka Sąd Koleżeński, na zasadach, określonych w § 35
– 38 poniżej.
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Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1)
2)
3)
4)

Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński.
Walne Zebranie Członków
§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 21
1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i
sekretarz. Prezydium wybierane jest na początku każdego zebrania w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością obecnych członków.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, który informuje członków w formie pisemnej pocztą
elektroniczną lub w inny sposób wskazany, w formie pisemnej, przez członka co najmniej 14 dni
przed terminem o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania. W przypadkach wskazanych w
statucie Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna. W przypadku nie zwołania
Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w terminach, ustalonych w statucie, Walne Zebranie
Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
§ 22

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, bez względu na
liczbę obecnych członków i podejmowane są zwykłą większością głosów członków
uprawnionych do głosowania.
2. Każdemu uczestnikowi, o którym mowa w § 20 ust 2 pkt. 1 przysługuje jeden głos.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawach rozporządzania prawami lub zaciągania zobowiązań
do świadczenia o wartości powyżej 50 000,-zł,
5) a. Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia,
b. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek
c. Podjęcie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy,
7) udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium,
8) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu stowarzyszenia, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 11
10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, przedłożonych przez Zarząd lub Komisję
Rewizyjną w celu podjęcia decyzji,
11) a. Przyjmowanie do Stowarzyszenia członków honorowych,
b. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
13) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania Oddziału Stowarzyszenia.
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§ 24
Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu
Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
lub Komisji Rewizyjnej, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.
§ 25
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
§ 26
Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku, jako zebranie sprawozdawcze, którego
przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrachunkowy oraz udzielenie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej
absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków. Zebranie to odbywa się w terminie 6 miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego.

1.

2.
3.

§ 27
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w przypadkach uzasadnionych Zarząd:
1)
z własnej inicjatywy,
2)
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)
na pisemny wniosek, co najmniej 60% członków zwyczajnych.
Zarząd jest zobowiązane zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu miesiąca, od dnia
otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
Zarząd

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 28
Zarząd składa się z trzech do pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych uchwałą
Walnego Zebrania Członków na okres 4 lat. Członków pierwszego Zarządu powołuje zebranie
założycielskie.
Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
Mandat członka Zarządu wygasa również na skutek rezygnacji członka Zarządu, złożonej na piśmie
pozostałym członkom Zarządu. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem
kadencji, Zarząd zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które dokonuje
wyboru uzupełniającego.
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez
2 kolejne kadencje.
§ 29
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 10 000 zł w imieniu
Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu, a powyżej kwoty 10 000 zł do kwoty 50 000
zł Prezes Stowarzyszenia i jeden z pozostałych członków Zarządu.
Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników
Zarząd Stowarzyszenia może udzielić - osobie sprawującej funkcje kierowniczą w Biurze pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu
Stowarzyszenia.

§ 30
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą
większością głosów przy obecności na Posiedzeniu co najmniej dwóch członków Zarządu. Możliwe jest
podejmowanie uchwał w drodze głosowania pisemnego zwykłą większością głosów, pod warunkiem
uzyskania stanowiska wszystkich członków Zarządu i zawiadomienia wszystkich członków Zarządu przez
Prezesa Zarządu o treści planowanej uchwały, listami poleconymi, z równoczesnym wezwaniem do
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pisemnego oddania głosu w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni. O
zachowaniu terminu oddania ważnego głosu w głosowaniu pisemnym decyduje data nadania listu poleconego,
adresowanego do Prezesa Zarządu, zawierającego stanowisko danego członka Zarządu w sprawie uchwały
poddanej pod głosowanie pisemne.
§ 31

1.

2.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1)
realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)
przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
3)
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4)
podejmowanie decyzji w sprawie rozporządzania prawami lub zaciągania zobowiązań do
świadczenia o wartości do 50.000 zł,
5)
uchwalanie regulaminu określającego zasady uiszczania składek przez członków
Stowarzyszenia,
6)
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7)
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających,
8)
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9)
przygotowywanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy,
10) powoływanie Oddziałów Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków stowarzyszenia
na podstawie § 18 ust 2.
Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust 1 pkt. 11 przysługuje Zainteresowanemu odwołanie do
Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od dnia uchwały. Odwołanie rozstrzyga najbliższe
Walne Zebranie Członków, utrzymując w mocy zaskarżoną uchwałę albo uchylając ją Rozstrzygnięcie
Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.
Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.

§ 32
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, powoływanych uchwałą Walnego Zebrania
Członków na okres 4 lat. Członków pierwszej Komisji Rewizyjnej powołuje zebranie założycielskie.
Członek Komisji Rewizyjnej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zebrania
Członków. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa również na skutek rezygnacji członka
Komisji, złożonej na piśmie pozostałym członkom Komisji. W przypadku wygaśnięcia mandatu
członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja może dokooptować spośród członków
Stowarzyszenia brakującego członka Komisji na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
Ilość dokooptowanych członków nie może być większa niż jedna trzecia członków Komisji.

§ 33
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)
kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3)
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania
posiedzenia Zarządu,
4)
zwołanie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem,
5)
składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium Zarządowi,
6)
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

1.
2.
3.
4.

§ 34
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych
wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Komisja Rewizyjna
podejmuje uchwały zwykła większością głosów przy czym do ważnego podjęcia uchwały konieczna
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jest obecność co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
Sąd Koleżeński

1.
2.

3.

1.
2.
1.
2.

3.
4.
5.

§ 35
Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, wybieranych na okres 4 lat przez Walne Zebranie
Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Dokonując wyboru członków Sądu Walne
Zebranie Członków wybiera Prezesa Sądu Koleżeńskiego.
Członek Sądu Koleżeńskiego może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji przed upływem okresu, na
jaki został wybrany. Rezygnacja winna być złożona na piśmie, na ręce Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Sądu Koleżeńskiego przed upływem
okresu, na jaki został wybrany, Sąd może dokooptować spośród członków Stowarzyszenia
brakującego członka Sądu na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Ilość
dokooptowanych członków nie może być większa, niż jedna trzecia członków Sądu.
Sąd Koleżeński orzeka w sprawach naruszenia przez członków Stowarzyszenia ich obowiązków,
wynikających ze statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, w szczególności w sprawach
podejmowania działań utrudniających prowadzenie działalności przez Stowarzyszenie lub działań
szkodliwych dla interesów zawodowych pozostałych członków.
§ 36
Sąd Koleżeński orzeka na pisemny wniosek Zarządu, wskazujący członka Stowarzyszenia, którego
dotyczy sprawa (dalej: Zainteresowany), oraz określający stawiane mu zarzuty.
Prezes Sądu Koleżeńskiego doręcza Zainteresowanemu wniosek Zarządu, o którym mowa w ust. 1.
§ 37
Sąd Koleżeński orzeka, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zainteresowanemu wniosku Zarządu,
o którym mowa w § 36 ust. 1.
Rozprawa odbywa się z udziałem członka Zarządu oraz Zainteresowanego, który ma prawo do
wystąpienia z pełnomocnikiem, wybranym spośród członków Stowarzyszenia. W przypadku
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Zainteresowanego na dwóch kolejnych rozprawach, Sąd
Koleżeński może orzec pod jego nieobecność.
Sąd orzeka w składzie 3-osobowym. Orzeczenia Sądu zapadają zwykłą większością głosów.
Uznając winę Zainteresowanego, Sąd Koleżeński może wymierzyć karę w postaci:
- pisemnego upomnienia albo
- skreślenia z listy członków.
Orzeczenie Sąd wraz z uzasadnieniem doręcza się Zainteresowanemu na piśmie w terminie 30 dni od
dnia ogłoszenia orzeczenia.

§ 38
Od orzeczenia Sądu przysługuje Zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie
30 dni od dnia otrzymania orzeczenia Sądu. Odwołanie rozstrzyga najbliższe Walne Zebranie Członków,
utrzymując w mocy zaskarżone orzeczenie albo uchylając je. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania Członków
jest ostateczne.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 39
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§40
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1)
składki członkowskie,
2)
darowizny, zapisy i spadki,
3)
dochody z majątku Stowarzyszenia,
4)
dochody z ofiarności publicznej,
5)
dochody z własnej działalności gospodarczej.
§ 41
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie
wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o
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przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
§ 42
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Rozdział VI
Jednostki terenowe
§43
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały Stowarzyszenia.
2. Działalność oddziału opiera się na postanowieniach rozdziału II niniejszego statutu.
Zasady tworzenia
§ 44
1. Na wniosek grupy 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących
już jego członkami Zarząd Stowarzyszenia powołuje w drodze uchwały Oddział Stowarzyszenia.
2. Uchwała Zarządu o powołaniu Oddziału Stowarzyszenia winna być podjęta w ciągu miesiąca od
złożenia wniosku. Uchwała o powołaniu zawiera określenie siedziby władz Oddziału, terenu jego
działalności oraz wskazuje osoby będące przedstawicielami Oddziału do czasu wyboru jego
pierwszych władz. Zasięg działania Oddziału Stowarzyszenia określa Zarząd Stowarzyszenia.
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 45

1. Członkami Oddziału Stowarzyszenia są wszyscy członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na obszarze
jego działalności.
2. Członkami Oddziału Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
3. Członkowie Oddziału Stowarzyszenia są zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym jest osoba spełniająca wymogi określone w §11 ust 1 i 3 Statutu,
stosowane odpowiednio do Oddziału Stowarzyszenia.
§ 46
1. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału na podstawie
pisemnego wniosku/§11 ust3/.
2. Zarząd Oddziału podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia danej osoby na członka zwyczajnego w
terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji członkowskiej i w tym terminie informuje na piśmie o
swojej decyzji zainteresowanego.
3. W przypadku odmowy przyjęcia danej osoby na członka zwyczajnego, zainteresowany może odwołać
się na piśmie od uchwały Zarządu Oddziału do Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie 30
dni od dnia otrzymania uchwały. Odwołanie rozpatruje najbliższe zwyczajne Walne Zebranie
Członków Oddziału. Decyzja Walnego Zebrania Oddziału jest ostateczna.

§ 47
Członek Oddziału ma prawo do:
1)
2)
3)
4)

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Oddziału Stowarzyszenia,
głosowania nad uchwałami, podejmowanymi przez Walne Zebranie Członków Oddziału,
zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Oddziału Stowarzyszenia,
zaskarżania orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału do Walnego Zebrania Członków Oddziału.
§ 48

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) współdziałania przy realizacji celów Oddziału Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Oddziału Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Oddziału Stowarzyszenia,
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§ 49
1.

Członkostwo w Oddziale Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1)
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Oddziału Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi Oddziału, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie
Oddziału Stowarzyszenia,
2)
śmierci członka,
3)
skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok, lub innych zobowiązań, przez
okres przekraczający sześć miesięcy,
4)
skreślenia z listy członków z powodu podjęcia działań utrudniających prowadzenie
działalności przez Oddział Stowarzyszenia lub działań szkodliwych dla interesów
zawodowych pozostałych członków.

2.

W sprawach określonych w ust. 1 pkt. 3 orzeka Zarząd Oddziału Stowarzyszenia na zasadach
określonych w §53 ust 3.

3.

W sprawach określonych w ust. 1 pkt. 4 orzeka Sąd Koleżeński Oddziału Stowarzyszenia, na zasadach,
określonych w § 35-38.
Struktura organizacyjna

1.

2.
3.

§ 50
Władze oddziału to:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału.
b. Zarząd Oddziału.
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.
d. Sąd koleżeński Oddziału.
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 4 lata.
W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Walne Zebranie Członków Oddziału
§51

1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia mają odpowiednie zastosowanie
postanowienia § 20- 27 z wyłączeniem § 23.
2. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału to:
a. uchwalanie regulaminów władz oddziału stowarzyszenia.
b. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału.
c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału.
d. rozpatrywanie sprawozdań i ocena działalności władz Oddziału.
e. udzielanie Zarządowi Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału absolutorium.
f. zatwierdzanie budżetu Oddziału Stowarzyszenia.
g. ustalanie wysokości składek członkowskich członków oddziału oraz ulg i zwolnień od tych składek.
h. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, przedłożonych przez Zarząd Oddziału lub
Komisję Rewizyjną Oddziału w celu podjęcia decyzji.
i. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia.
j. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału Stowarzyszenia o których mowa w § 53 ust 3.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

1.
2.

§ 52
Do Zarządu Oddziału Stowarzyszenia mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 28-31.
Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu Oddziału i uchwałami
władz Stowarzyszenia.
b. reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie.
c. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia.
d. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i zaleceń Walnego
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3.

Zebrania Członków Stowarzyszenia, odnoszących się do całego Stowarzyszenia.
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia.
f. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału.
g. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia.
h. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
i. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.
j. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków oddziału stowarzyszenia na podstawie
§ 50 ust 3.
Od uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, o której mowa w ust 2 lit. j przysługuje
Zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia, w terminie
30 dni od dnia uchwały. Odwołanie rozstrzyga najbliższe Walne Zebranie Członków Oddziału
Stowarzyszenia, utrzymując w mocy zaskarżoną uchwałę albo uchylając ją Rozstrzygnięcie Walnego
Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia jest ostateczne.

§ 53
Wszystkie uchwały podejmowane przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia są przekazywane na piśmie
do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały.
Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 54
Do Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia mają odpowiednie zastosowanie postanowienia
§ 32-34.
Sąd Koleżeński
§ 55
Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału Stowarzyszenia mają odpowiednie zastosowanie postanowienia
§ 35-38.
Majątek i fundusze
§ 56
Do Majątku i funduszy Oddziału Stowarzyszenia mają odpowiednie zastosowanie postanowienia §39-42, z
zastrzeżeniem § 57.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1.

2.
3.

§ 57
Uchwalenie statutu, zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, członków głosujących, po
poinformowaniu członków Stowarzyszenia najpóźniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków.
W porządku obrad Walnego Zebrania Członków, którego przedmiotem ma być zmiana statutu, należy
podać zakres proponowanych zmian.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa osoby
likwidatorów, sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Warszawa, 20 marca 2010
zmiana: Warszawa 23 czerwca 2018

wpis do KRS:
Postanowienie Sądu Rejonowego
Krakowa z dnia 10.02.2020 r.
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