STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ALUMINIUM
Rozdział 1
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Aluminium. Polskie Stowarzyszenie
Aluminium jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych kadry
kierowniczej, właścicieli, współwłaścicieli lub członków organów producentów aluminium lub
wyrobów z aluminium.
2. Przez producentów aluminium lub wyrobów z aluminium rozumie się przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji aluminium oraz jego stopów w
formie pierwotnej i wtórnej, wyrobów wyciskanych z aluminium, wyrobów walcowanych
(płaskich) z aluminium, wyrobów długich z aluminium, rur aluminiowych, drutu oraz walcówki
aluminiowej, aluminium oraz jego stopów przeznaczonych do celów odlewniczych.
3. W kontaktach międzynarodowych, obok nazwy polskiej, stowarzyszenie używa nazwy w
języku angielskim: Polish Aluminium Association.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
2. Stowarzyszenie jako organizacja posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów
prawa oraz niniejszego statutu.
§4
W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w
następującym zakresie:
a) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.3Z PKD);
b) badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z PKD);
c) doradztwa w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (70.21.Z
PKD);
d) pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z PKD);
e) wydawania gazet (58.13.Z PKD);
f) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z PKD);
g) działalności portali internetowych (63.12.Z PKD);
h) działalności agencji informacyjnych (63.91.Z PKD);
i) pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej
(63.99.Z PKD);
j) pozostałych, pozaszkolnych, formach edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (85.59.B
PKD).
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele i
działania są zbieżne z celami działania Stowarzyszenia oraz zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym.
§6
1. Stowarzyszenie może używać symboli, np. pieczęci, logo, flagi, barw, odznak i znaków,
których wzory i sposób używania ustala Zarząd Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może wynajmować lokal do prowadzenia swojej działalności
administracyjno-biurowej.
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§7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy i aktywności ogółu członków.
2. Dla realizacji poszczególnych czynności lub określonych rodzajów czynności lub wykonywania
zadań wymagających szczególnych kwalifikacji Stowarzyszenie może korzystać z pracy osób
fizycznych, wszystkich członków Stowarzyszenia, członków Zarządu, instytucji i firm na
podstawie umowy o pracę, kontraktu, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych form
zatrudnienia oraz umów cywilnoprawnych.
Rozdział 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8
Celami Stowarzyszenia są:
a) promowanie zastosowania aluminium we wszelkich aplikacjach przemysłowych,
architektonicznych, budowlanych i innych;
b) dostarczanie swoim członkom profesjonalnych informacji rynkowych, w tym statystyk,
analiz i prognoz;
c) dostarczanie swoim członkom profesjonalnej wiedzy na temat aluminium oraz rynku z
nim związanego (szkolenia, porady ekspertów);
d) wsparcie swoich członków w promocji i innych działaniach marketingowych;
e) współdziałanie z podmiotami gospodarczymi w celu rozwoju i poprawy efektywności
działania producentów aluminium i wyrobów z aluminium;
f) budowanie pozytywnego wizerunku branży aluminium;
g) reprezentowanie interesów branży aluminium w relacjach z administracją publiczną;
h) wpływanie na profesjonalizację polskiej branży aluminium (wspólne standardy,
inicjatywy);
i) integracja polskiej branży aluminium (spotkania, konferencje);
j) utrzymywanie
kontaktu
ze
środowiskiem
naukowym,
akademickim
oraz
międzynarodowymi organizacjami.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
a) wspieranie promocji aluminium oraz wyrobów z aluminium;
b) gromadzenie informacji rynkowych;
c) prowadzenie działalności szkoleniowej, konferencyjnej, wystawowej i wydawniczej;
d) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, naukowymi oraz
podmiotami gospodarczymi;
e) świadczenie doradztwa w zakresie obróbki i zastosowań aluminium oraz wyrobów z
aluminium;
f) inspirowanie stosowania, tworzenia i nowelizacji przepisów prawa oraz prezentowanie
opinii w zakresie polityki gospodarczej;
g) delegowanie przedstawicieli do organów doradczych administracji państwowej,
samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;
h) organizowanie działalności szkoleniowej dla kadry kierowniczej oraz zapewniającej rozwój
młodej kadry;
i) propagowanie nowoczesnych technik i technologii produkcji i wytwórstwa;
j) opiniowanie i doradztwo w zakresie programów rozwoju producentów;
k) prowadzenie badań nad rynkiem aluminium oraz wyrobów aluminiowych.
Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Członkami Stowarzyszenia są:
1) Członkowie zwyczajni;
2) Członkowie wspierający;
3) Członkowie honorowi.

§ 10

§ 11
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1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec, który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie został pozbawiony praw publicznych,
c) pełni
funkcję
kierowniczą,
jest
członkiem
organu,
właścicielem
lub
współwłaścicielem producenta aluminium lub wyrobów z aluminium, przy czym
każdy taki producent może posiadać co najwyżej dwóch członków Stowarzyszenia,
d) przedstawi, za wyjątkiem członków-założycieli, rekomendację co najmniej jednego
z członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
e) został przyjęty do Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która
zamierza wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez płatność zadeklarowanej stałej
składki członkowskiej oraz która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) w przypadku osoby fizycznej – nie została pozbawiona praw publicznych,
c) jest producentem aluminium lub wyrobów z aluminium,
d) została przyjęta do Stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój
idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju branży
przemysłu aluminiowego.
4. Dopuszcza się łączenie członkostwa zwyczajnego i honorowego.
5. Cudzoziemiec może być członkiem Stowarzyszenia bez względu na miejsce zamieszkania.
§ 12
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Rady
Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 2. Uchwałę w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego
lub wspierającego Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy swojego składu.
2. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Stowarzyszenia składa Zarządowi deklarację
członkowską. Zarząd przekazuje deklarację Radzie Stowarzyszenia w celu podjęcia w
terminie 21 dni uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przyjęcie nowego członka
zwykłego lub wspierającego. Brak podjęcia uchwały w tym terminie uznaje się za odmowę
wyrażenia zgody na przyjęcie członka.
3. Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę w ciągu 45 dni od dnia złożenia przez
nią deklaracji o decyzji w sprawie przyjęcia jej do grona członków. Przyjęcie w poczet
członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub
Prezesa Zarządu.
4. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie w drodze uchwały.
§ 13
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) używać tytułu Członka Stowarzyszenia;
b) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia;
c) brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków;
d) zgłaszać Radzie Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
e) korzystać z mienia Stowarzyszenia oraz zgromadzonych przez niego zasobów wiedzy
na zasadach ustalonych przez Radę Stowarzyszenia;
f) korzystać z rekomendacji oraz poradnictwa Stowarzyszenia na zasadach określonych
w uchwale Walnego Zebrania Członków;
g) żądać w trybie określonym w Statucie zwołania Walnego Zebrania Członków;
h) przeglądać protokoły obrad Walnego Zebrania Członków;
i) żądać odpisu obowiązującego Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów
na zasadach ustalonych przez Radę Stowarzyszenia;
j) przeglądać sprawozdania roczne oraz sprawozdanie finansowe za rok sprawozdawczy;
k) czynnie uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie konferencjach oraz
wystawach na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zebrania Członków oraz
innych działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach ustalonych w
uchwale Rady Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma prawo:
a) używać tytułu Członka wspierającego Stowarzyszenia;
b) brać udział w działalności programowo-organizacyjnej i pomocy doradczej na zasadach
ustalonych przez Radę Stowarzyszenia;
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c) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym osobiście lub przez
jednego upoważnionego na piśmie przedstawiciela;
d) wyrażać opinie w ważnych sprawach dotyczących Stowarzyszenia i jego Członków;
e) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
f) korzystać z mienia Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Radę
Stowarzyszenia;
g) korzystać z rekomendacji i poradnictwa Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez
Radę Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma prawo:
a) używać tytułu Członka honorowego Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu Walnego Zebrania Członków, o ile
zostanie on uchwalony, pozostałych regulaminów oraz innych uchwał organów
Stowarzyszenia, przy czym poza przypadkami wyraźnie określonymi w Statucie,
uchwały nakładające obowiązki na członków Stowarzyszenia mogą zostać podjęte
wyłącznie przez Walne Zebranie Członków;
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, jego dobro i rozwój oraz poszanowanie mienia
Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Członkowie honorowi zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów
Stowarzyszenia;
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający wspierają działalność Stowarzyszenia na zasadach ustalonych w
uchwale Walnego Zebrania Członków oraz przez opłacanie składek członkowskich.
§ 15
1. Członkostwo każdego rodzaju ustaje na skutek:
a) śmierci członka będącego osobą fizyczną oraz ustania bytu członka będącego osobą
prawną – ze skutkiem od dnia śmierci osoby fizycznej albo ustania bytu osoby
prawnej;
b) złożenia przez Członka Zarządowi oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia –
ze skutkiem od dnia złożenia oświadczenia;
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie członków zwyczajnych i wspierających ze Stowarzyszenia następuje na skutek:
a) nieopłacenia składek członkowskich przez łączny okres co najmniej 4 miesięcy;
b) podejmowania działania sprzecznego z celami statutowymi;
c) ustania warunków koniecznych do uzyskania statusu członka Stowarzyszenia, tj. w
przypadku członka zwyczajnego: warunków określonych w § 11 ust. 1 lit. a-c)
Statutu, a w przypadku członka wspierającego: warunków określonych w § 11 ust. 2
lit. a-c) Statutu;
d) nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
e) naruszenia innych obowiązków, o których mowa w § 14.
3. Wykluczenie członków honorowych ze Stowarzyszenia może nastąpić z przyczyn określonych
w ust. 2 lit. b), d) i e).
4. Wykluczenie członka zwyczajnego i wspierającego z przyczyn określonych w ust. 2 lit a), b),
d) i e) oraz członka honorowego ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego
Zebrania Członków, podjętej na wniosek Rady Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów
członków zwyczajnych w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania. Członek Stowarzyszenia nie może ani osobiście, ani przez
pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał
dotyczących jego wykluczenia.
5. Wykluczenie członka zwyczajnego i wspierającego z przyczyny określonej w ust. 2 lit. c)
następuje w drodze uchwały Rady Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członek każdego rodzaju może zostać zawieszony w prawach członka na mocy uchwały Rady
Stowarzyszenia w przypadku:
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a) nieopłacania składek członkowskich przez łączny okres co najmniej 2 miesięcy;
b) naruszenia przez członka Statutu, regulaminów lub uchwał, o których mowa w § 14.
2. W okresie zawieszenia członek nie jest zwolniony z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
3. Okres zawieszenia na mocy uchwały Rady Stowarzyszenia nie może przekraczać
jednorazowo 3 miesięcy.
Rozdział 4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 17
1. Władzami stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Rada Stowarzyszenia.
2. Członkami Rady Stowarzyszenia mogą być wyłącznie Członkowie zwyczajni.
3. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Radzie Stowarzyszenia.
4. Członek Zarządu może być wybrany spoza grona członków Stowarzyszenia.
§ 18
1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, z zastrzeżeniem ust. 7, natomiast kadencja Rady
Stowarzyszenia trwa 8 lat. Po upływie kadencji członkowie Zarządu i Rady Stowarzyszenia
pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się odpowiednich organów nowej
kadencji.
2. Członków organów wymienionych w § 17 ust. 1 pkt 2) i 3) powołuje się na okres wspólnej
kadencji przewidzianej dla danego organu. Mandat członka powołanego w trakcie trwania
kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków organu
z powodu upływu kadencji, z zastrzeżeniem ust. 7.
3. Wybory do Rady Stowarzyszenia oraz Zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym.
Odwołanie członka organu następuje w głosowaniu tajnym. Udzielenie absolutorium
członkom organów Stowarzyszenia następuje również w głosowaniu tajnym.
4. Do organów Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy w wyniku wyborów uzyskali
kolejno największą liczbę głosów.
5. Mandat członka organów wymienionych w § 17 ust. 1 pkt 2) i 3) wygasa przed upływem
kadencji z chwilą:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się mandatu,
c) odwołania.
6. Mandat członka Rady Stowarzyszenia wygasa ponadto przed upływem kadencji z chwilą
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
7. W przypadku, gdy w toku kadencji liczba członków Zarządu spadnie poniżej wymaganego
minimum, Rada Stowarzyszenia niezwłocznie wybiera nowy Zarząd.
8. W przypadku, gdy w toku kadencji liczba członków Rady Stowarzyszenia spadnie poniżej
wymaganego minimum, określonego w § 24 ust. 2, w drodze kooptacji może nastąpić
uzupełnienie jej składu, ale wyłącznie o kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą
ilość głosów na Walnym Zebraniu Członków w wyborach do Rady Stowarzyszenia.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie Rady Stowarzyszenia. W tym trybie można
powołać nie więcej jak połowę składu Rady Stowarzyszenia. W przypadku, gdy skład Rady
Stowarzyszenia nie został uzupełniony do wymaganego minimum w drodze kooptacji w
terminie 2 miesięcy albo nie może zostać uzupełniony w drodze kooptacji, Zarząd
Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających w terminie dwóch miesięcy od dnia upływu terminu do uzupełnienia przez
Radę swojego składu w drodze kooptacji lub od dnia, w którym liczba członków Rady
Stowarzyszenia spadła poniżej wymaganego minimum, o ile uzupełnienie składu nie jest
możliwe w drodze kooptacji.
§ 19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
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3.
4.
5.
6.
7.

1) uchwalanie programu działania i realizacji zadań Stowarzyszenia na dany rok
kalendarzowy;
2) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia na dany rok kalendarzowy;
3) ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady
Stowarzyszenia;
6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Stowarzyszenia;
7) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu oraz Rady
Stowarzyszenia;
8) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania innych organizacji lub przystąpienia do
nich;
9) rozpatrywanie wniosków Członków i organów Stowarzyszenia skierowanych do
Walnego Zebrania Członków;
10) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
sposobie przeznaczenia dochodu;
11) wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadkach określonych w § 15 ust. 4;
12) podejmowanie uchwał w sprawie wyróżnień honorowych i członkostwa honorowego,
13) uchwalenie zmian Statutu;
14) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
Uchwały mogą być podejmowane także w innych sprawach, które nie zostały wyraźnie
zastrzeżone dla innych organów, przy czym Walne Zebranie Członków nie może wydawać
Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
W obradach Walnego Zebrania Członków może brać udział każdy członek zwyczajny oraz
– z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni
goście.
Członek może brać udział w Walnym Zebraniu Członków osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnik może zastępować więcej niż jednego członka.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.
Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin, który określi jego szczegółową
organizację oraz sposób i warunki obradowania i podejmowania uchwał.
Walne Zebranie Członków może odbyć się w miejscu wskazanym w zawiadomieniu,
siedzibie Stowarzyszenia lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Warunki odbycia Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, w tym warunki głosowania, mogą zostać określone w uchwale Walnego
Zebrania Członków lub regulaminie, o którym mowa w ust. 6.
§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. Zebranie zwyczajne powinno
3.
4.
5.

6.
7.

się odbyć najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemne żądanie
Rady Stowarzyszenia lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.
Żądanie zwołania Walnego Zebrania Członków powinno być złożone na piśmie z podaniem
celu jego zwołania. Po otrzymaniu żądania Zarząd zwołuje Zebranie w takim terminie,
aby mogło się odbyć w ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia żądania.
Walne Zebranie Członków zwołuje się pisemnie co najmniej na 21 dni przed terminem
Zebrania. Zawiadomienie może być wysłane członkowi Stowarzyszenia listem poleconym
lub – za jego zgodą - pocztą elektroniczną na podany przez niego adres. W razie
niemożności doręczenia z uwagi na nieujawnienie zmiany adresu zamieszkania (siedziby)
lub poczty elektronicznej, wysłane pod dotychczasowy adres zawiadomienie uznaje się
za doręczone. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego
Zebrania Członków oraz planowany porządek obrad. W sprawach wymienionych w § 19
ust. 2 pkt 1), 2) oraz 4) wraz z zawiadomieniem powinny zostać przekazane projekty
uchwał w tych sprawach.
W terminie 7 dni od zwołania Zarząd, Rada Stowarzyszenia i 1/3 członków zwyczajnych
mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zebrania
Członków.
Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad. W
przypadku, w którym na Walnym Zebraniu Członków są obecni wszyscy członkowie
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zwyczajni Stowarzyszenia, za zgodą połowy obecnych osób uprawnionych do głosowania
na Zebraniu porządek obrad można uzupełnić. Nie dotyczy to zmian Statutu, wykluczenia
członków Stowarzyszenia i wyboru władz.
8. Zarząd przygotowuje pod względem formalnym projekty uchwał, w tym uchwał
przygotowanych w wyniku żądań, o których mowa w ust. 6, i przekazuje je Radzie
Stowarzyszenia przed odbyciem Walnego Zebrania Członków, celem wyrażenia opinii.
Zarząd przedkłada Walnemu Zebraniu Członków projekty uchwał wraz z opinią Rady. Brak
opinii Rady nie stanowi jednak przeszkody do zwołania Walnego Zebrania Członków ani
podjęcia uchwał.
9. Walne Zebranie Członków może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub
zmienić kolejność ich rozpatrywania bezwzględną większością głosów.
§ 21
1. Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę
uczestników, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów z tym
zastrzeżeniem, że odwołanie członka Rady Stowarzyszenia wymaga większości 3/4
głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna być powzięta w trybie określonym w § 29
Statutu, a uchwała o zmianie w Statutu w trybie określonym w § 28.
5. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się jawnie. W sprawach osobowych
oraz w innych sprawach zastrzeżonych Statutem głosowanie odbywa się w sposób tajny.
Na żądanie 1/5 Członków zwyczajnych obecnych na Zebraniu, przewodniczący zarządza
głosowanie tajne.
6. Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub pod jego
nieobecność inny upoważniony przez Radę Stowarzyszenia członek Rady Stowarzyszenia.
7. Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków
spośród obecnych i uprawnionych do głosowania osób oraz Protokolanta.
8. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane.
9. Protokół z Walnego Zebrania Członków podpisuje Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
lub upoważniony zgodnie z ust. 6 członek Rady Stowarzyszenia i Protokolant.
10. Zakończenie Walnego Zebrania Członków następuje po wyczerpaniu porządku obrad.
§ 22
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez
Radę Stowarzyszenia. Decyzja co do liczby członków podejmowana jest przez Radę
Stowarzyszenia. W przypadku wyboru mniejszej liczby członków Zarządu niż
maksymalna, w toku kadencji Rada Stowarzyszenia może podjąć uchwałę w sprawie
uzupełnienia składu Zarządu. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Zebranie
Założycielskie.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania
dokumentów oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3
członków. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu. Z
zastrzeżeniem ust. 5 Zarząd podejmuje uchwały we wszelkich sprawach związanych z
zarządem, przy czym uchwały w sprawach przekraczających zwykły zarząd, w tym w
szczególności sprawach związanych z zaciągnięciem zobowiązań wymagających zgody
Rady Stowarzyszenia, wymagają zaprotokołowania.
5. Czynności nagłe w sprawach zwykłego zarządu nie wymagają podejmowania uchwały,
jeżeli są podejmowane przez Prezesa Zarządu, przy czym czynność taka powinna zostać
uprzednio zakomunikowana pozostałym członkom Zarządu. W przypadku zgłoszenia
przez nich sprzeciwu w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej niezwłocznie
po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze dokonania czynności nagłej, dla dokonania tej
czynności konieczna jest uchwała Zarządu.
6. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Rada Stowarzyszania uprawniona jest
do uchwalenia regulaminu pracy Zarządu w zakresie nieuregulowanym postanowieniami
Statutu i podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu.
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7. Na żądanie Rady Stowarzyszenia Zarząd przekazuje Radzie Stowarzyszenia wykaz
podjętych uchwał oraz sprawozdanie z działalności.
8. Zarząd w formie uchwały przygotowuje plan operacyjny wdrożenia uchwały Walnego
Zebrania Członków, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 1) w terminie do 3 tygodni od dnia
podjęcia uchwały. Plan operacyjny, o którym mowa powyżej, podlega zatwierdzeniu przez
Radę Stowarzyszenia. Plan operacyjny powinien zawierać harmonogram realizacji zadań,
o których mowa w uchwale Walnego Zebrania Członków, oraz ocenę skutków finansowych
realizacji poszczególnych zadań określonych w planie operacyjnym poprzez odwołanie się
do ustalonego na ten rok kalendarzowy budżetu.
9. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom.
W zakresie określonym przez Prezesa Zarządu uprawnienia, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym może także wykonywać upoważniony członek Zarządu.
10. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3
członków Zarządu.
11. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia ustala Rada Stowarzyszenia.
§ 23
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz prowadzenie jego spraw,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) opracowywanie projektu budżetu oraz projektu programu działań i realizacji zadań
Stowarzyszenia; przedstawienie ich najpóźniej do końca roku kalendarzowego
poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczą, Radzie Stowarzyszenia do
zaopiniowania, oraz przedstawienie obu projektów wraz z opinią Rady Stowarzyszenia
wszystkim członkom zwyczajnym i wspierającym nie później niż na 14 dni przed
odbyciem Walnego Zebrania Członków w tych sprawach,
4) przyjmowanie Członków zwyczajnych i wspierających po uzyskaniu zgody Rady
Stowarzyszenia, określonej w § 12 ust. 2,
5) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8) zawieranie porozumień bądź umów dotyczących realizacji statutowych zadań
Stowarzyszenia, o ile ich zawarcie nie należy do kompetencji innych organów
Stowarzyszenia,
9) wykonanie uchwalonego przez Walne Zebranie budżetu i składanie sprawozdań z jego
wykonania;
10) powoływanie stałych i doraźnych komisji, kolegiów, sekcji, zespołów problemowych
oraz nadzorowanie ich działalności.
2. Poza przypadkami określonymi wyraźnie w Statucie, Zarząd winien uzyskać zgodę Rady
Stowarzyszenia, wyrażoną w formie uchwały, na:
1) dokonanie czynności prawnej (zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie
rozporządzenia), której wartość przekracza 20 000,00 zł; w przypadku, w którym
dana czynność prawna polega na zaciągnięciu zobowiązania ciągłego lub okresowego
wartość czynności stanowi wartość zobowiązań w okresie 24 miesięcy,
2) powoływanie stałych i doraźnych komisji lub zespołu problemowego oraz
nadzorowanie ich działalności; w tym przypadku Rada Stowarzyszenia wyraża zgodę
zarówno na powołanie komisji, ponoszenie kosztów związanych z jej działalnością
oraz skład osobowy,
3) zwołanie Walnego Zebrania Członków w miejscu innym niż adres siedziby
Stowarzyszenia,
4) zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia,
5) zmiany zatwierdzonych przez Radę Stowarzyszenia planów operacyjnych.
§ 24
1. Funkcję organu kontroli wewnętrznej pełni Rada Stowarzyszenia.
2. Rada Stowarzyszenia składa się z 3 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków. Pierwsza Rada Stowarzyszenia jest powoływana przez Zebranie Założycielskie.
3. Rada Stowarzyszenia uprawniona jest do uchwalenia swojego regulaminu pracy.
4. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
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5. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia powinny odbywać się przynajmniej 2 razy na rok.
Posiedzenia Rady Stowarzyszenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady z własnej
inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Rady Stowarzyszenia.
6. Rada ma prawo podejmować uchwały w trybie obiegowym oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w trybie
obiegowym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać uregulowany
w regulaminie pracy Rady Stowarzyszenia lub uchwale Rady Stowarzyszenia.
7. Praca w Radzie Stowarzyszenia ma charakter społeczny.
8. Uchwały Rady Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej dwóch członków. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos
Przewodniczącego.
9. Członek Rady Stowarzyszenia w trakcie kadencji może zostać odwołany na wniosek co
najmniej 3/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. We wniosku o podjęcie uchwały w
sprawie odwołania należy wskazać powód odwołania.
§ 25
1. Do zakresu działania Rady Stowarzyszenia należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz wybór Prezesa Zarządu,
2) kontrola bieżącej pracy Zarządu pod kątem legalności, rzetelności, celowości i
gospodarności i przeprowadzanie działań kontrolnych w sprawach zleconych przez
Walne Zebranie Członków;
3) składanie rocznych sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków;
4) opiniowanie wniosków Zarządu o podjęcie przez Walne Zebranie Członków uchwał,
w tym uchwał, o których mowa § 19 ust. 2 pkt 1 i 2,
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania oraz prawo zwołania
Walnego Zebrania Członków w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 7;
6) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla organów Stowarzyszenia na
Walnym Zebraniu;
7) opiniowanie projektu budżetu i kontrola wykonania budżetu Stowarzyszenia przez
Zarząd;
8) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją;
9) podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia w przypadku określonym w § 15
ust. 5;
10) podejmowanie uchwał w przedmiocie zawieszenia w prawach członka w wypadkach
określonych w Statucie.
2. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
Stowarzyszenie reprezentuje członek Rady Stowarzyszenia wskazany w uchwale Rady
Stowarzyszenia albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
Rozdział 5
FUNDUSZE I MAJĄTEK
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z
ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować
darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w przepisach
prawa.
4. Majątek i fundusze Stowarzyszenia mogą służyć tylko i wyłącznie do realizacji celów
statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.
5. Majątek i fundusze zarządzane są przez Zarząd.
6. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
Rozdział 6
WYRÓŻNIENIE HONOROWE
§ 27
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1. Walne Zebranie Członków może, na wniosek Zarządu lub 1/5 członków zwyczajnych albo
członka honorowego przyznać osobie fizycznej zasłużonej dla celów, którymi kieruje się
Stowarzyszenie, wyróżnienie honorowe.
2. Przyznanie wyróżnienia jest równoznaczne z nadaniem członkostwa honorowego
stowarzyszenia.
Rozdział 7
ZMIANA STATUTU
§ 28
Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Rozdział 8
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 29
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków oraz
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała ostatniego Walnego Zebrania
Członków stanowi inaczej.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
Rozdział 9
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§ 30
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 z późn zm.).
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