STATUT
KRAJOWEGO CENTRUM INNOWACJI
CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie : Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz
postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Stowarzyszenie jest apolityczne, dobrowolne, demokratyczne i samorządne.
2. Stowarzyszenie jest naukowo-badawczym stowarzyszeniem twórczym.
3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną, powołane jest na czas
nieokreślony.
§3
1. Stowarzyszenie jest organizacja niezarobkową.
2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
3. Zrzesza właścicieli i pracowników firm serwisowych i instalacyjnych branży
- chłodnictwo i klimatyzacja oraz zawodów pokrewnych.
§4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. Szczecinek.
3. Dla właściwości realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na
terenie innych państw, zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz może być członkiem
krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.
§5
1. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia jednostek terenowych zwanych „oddziałami” oraz
„sekcji i placówek szkoleniowo-naukowych”.
2. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.
3. Placówki szkoleniowo-naukowe mogą być współtworzone z innymi podmiotami prawnymi.
§6
Stowarzyszenie do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.
§7
1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
2. Stowarzyszenie może posiadać sztandar i emblematy.
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Rozdział 2
Cele i zadania Stowarzyszenia
§8
Do celów i zadań Stowarzyszenia należą:
1) wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków dla
rozwoju nauki, edukacji i wychowania w zakresie ochrony globalnego środowiska
naturalnego, w tym w zakresie zmian klimatu powodowanych przez niekorzystne
oddziaływanie czynników chłodniczych,
2) uczestniczenie w rozwoju gospodarki kraju, przede wszystkim na swoich miejscach
pracy, z zachowaniem dążeń do nowoczesności i opłacalności, racjonalnego
wykorzystywania osiągnięć techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej,
3) działania na rzecz gospodarki narodowej i społeczeństwa w dziedzinie chłodnictwa
i klimatyzacji oraz pomp ciepła, i związanej z tym problematyki energetycznej,
4) dbałość o jakość wyrobów i usług oraz o środowisko naturalne,
5) organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych celem rozwoju wiedzy ekologicznej
oraz wystaw związanych tematycznie z działalnością statutową Stowarzyszenia,
a zwłaszcza ochroną globalnego środowiska naturalnego;
6) współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji
rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami
o zbieżnych celach i zadaniach;
7) ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członkom Stowarzyszenia, nabywania
zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnień i certyfikatów dla członków
Stowarzyszenia – wymaganych dla należytego wykonywania zawodu,
8) powołanie placówki oświaty pozaszkolnej ( zgodnie z obowiązującymi przepisami)
służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, nabywania uprawnień i certyfikatów
– wymaganych dla należytego wykonywania zawodu,
9) przestrzeganie etyki zawodowej,
10) rozpatrywanie, badanie, opracowywanie i upowszechnianie określonych zagadnień
technicznych, techniczno-ekonomicznych i ogólnogospodarczych w swojej specjalności,
11) wydawanie medali pamiątkowych, oznak i wyróżnień, w tym tytułów: rzeczoznawca,
rzeczoznawca II-stopnia oraz wykładowca - w związku z działalnością Stowarzyszenia,
12)reprezentowanie środowiska zawodowego i swoich członków,
13)tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzegania etyki zawodowej w ich
działalności profesjonalnej i społecznej,
14)rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
15)wypełnianie zadań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych.
§9
Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
1) podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,
2) opracowywanie raportów, ekspertyz i ocen o stanie i rozwoju branży lub określonych
procesów oraz przekazywanie opinii i wniosków do kompetentnych władz i/lub opinii
publicznej,
3) inicjowanie i organizowanie dyskusji, odczytów, narad, konferencji, seminariów
o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, kursów, konkursów, pokazów
i wystaw technicznych, wyjazdów krajowych i zagranicznych,
4) przeprowadzanie sondażu opinii środowiska technicznego w zakresie tematyki dotyczącej
chłodnictwa i klimatyzacji oraz przekazywanie wniosków do kompetentnych władz i/lub
opinii publicznej,
5) prezentowanie publikacji i filmów technicznych z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji,
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6) współpracę ze szkolnictwem wyższym i średnim technicznym,
7) współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi,
8) współpracę z resortami, jednostkami naukowymi i gospodarczymi branży oraz innymi
organizacjami społecznymi w realizacji celów Stowarzyszenia,
,
9) współpracę z organami państwowymi i samorządowymi organizacjami społecznymi, oraz
osobami fizycznymi i prawnymi w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów
statutowych zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
10) rozwijanie aktywności innowacyjnej, wynalazczej i naukowej oraz udzielanie fachowej
pomocy wynalazcom, racjonalizatorom i reprezentantom nauki,
11) roztaczanie opieki nad młodymi serwisantami, kształtowanie ich postawy etycznozawodowej, udzielanie pomocy swoim członkom w uzyskaniu zatrudnienia
odpowiadającego ich kwalifikacjom zawodowym, uzdolnieniom i stanowi zdrowia,
12) występowanie w obronie interesów zawodowych i społecznych swoich członków,
13) popularyzowanie twórców i przedstawicieli nauki, wnioskowanie lub opiniowanie
wystąpień o nadanie uprawnień zawodowych, odznaczeń, nagród i wyróżnień za wybitne
osiągnięcia naukowo-techniczne, organizacyjne i społeczne swoich członków.
§10
Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych może prowadzić działalność gospodarczą
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§11
1.
2.
3.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na ;
1) członków zwyczajnych
2) członków wspierających
3) członków honorowych
§12
1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna (obywatel polski
lub cudzoziemiec) nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele
Stowarzyszenia, który jest :
a) jest właścicielem lub pracownikiem firmy serwisowej lub instalacyjnej w branży
chłodnictwo i klimatyzacja,
b) w sposób szczególny związany z chłodnictwem lub klimatyzacją.
2. Kandydat na członka zwyczajnego aby mógł zostać przyjęty w poczet członków
Stowarzyszenia musi mieć rekomendację osób trzecich - obecnych członków
Stowarzyszenia.
3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna ( obywatel Polski lub
cudzoziemiec) zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na
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jego rzecz pomoc materialną lub niematerialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu
przez swojego przedstawiciela.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na
podstawie pisemnej deklaracji.
6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład
w rozwój idei i celów Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla
Stowarzyszenia.
§13
1.Członek zwyczajny ma prawo do:
a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
b) Uczestniczenia we wszystkich podejmowanych przez Stowarzyszenie pracach,
zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach,
wyjazdach krajowych i zagranicznych oraz innych imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie, na ustalonych dla tych imprez warunkach.
c) Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia
oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia;
d) Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
e) Członkowie w liczbie min. 5 mają prawo zaskarżania do Walnego
Zgromadzenia, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy
i wykluczeniu ze stowarzyszenia.
f) Korzystania z opieki i pomocy Zarządu w obronie interesów zawodowych
i społecznych oraz innych form pomocy koleżeńskiej.
2. Postanowienia ust. 1 pkt. b) i f) stosuje się również do członków wspierających; ponadto
członkowie ci mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu.
§14
1.Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu.
d) wykonywania w ustalonych terminach prace powierzone przez władze
Stowarzyszenia oraz wywiązywać się należycie z zadań ustalonych przez Zarząd,
e) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej, dbania o dobro
Stowarzyszenia,
2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przynależności we właściwym, ze względu
na swój adres zamieszkania, Oddziale Stowarzyszenia, jeżeli taki Odział Stowarzyszenia
zostanie powołany.
§15
1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
posiada prawa określone w § 13 ust. 1 lit. od b-f, oraz ust.2.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy może
uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia.
4.Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
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§16
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał
i regulaminów,
4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego
za przestępstwo umyślne oraz karę dodatkową, w postaci pozbawienia praw publicznych.
5) zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku, po uprzednich dwóch
upomnieniach.
6) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
§17
W przypadkach określonych w § 16 pkt. 1 - 6 orzeka Zarząd i jest zobowiązany
zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny, wskazując na
prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
§18
1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia,
miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz - gdy chodzi o osoby
prawne - zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu powstaje - z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu
w poczet członków, o czym Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Potwierdzenie członkostwa następuje poprzez wręczenie legitymacji wg wzoru ustalonego
przez Zarząd.

Rozdział 4
Organizacja i władze Stowarzyszenia
§19
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński.
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być jednocześnie członkami Komisji
Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego oraz pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub
podległości albo nadrzędności służbowej z tytułu zatrudnienia.
3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
4. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego wybierani są przez Walne
Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział
w Walnym Zgromadzeniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
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5. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane
są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków.
6. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§20
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które może być zwyczajne
i nadzwyczajne.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia;
d) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków;
e) określenie wysokości rocznej składki członkowskiej;
f) dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
g) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia, likwidacji majątku, i o innych sprawach, dla
których Statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.
§ 21
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz
w roku.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd na pisemny wniosek Komisji
Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków Stowarzyszenia określający sprawy wymagające
rozpatrzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Zarząd z własnej
inicjatywy.
3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie powinien powiadomić wszystkich członków na piśmie
lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14
dni przed tym terminem.
4. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub
rozszerzony.
5. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś
członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
§22
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał:
1) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania;
2) w drugim terminie - po upływie 30 min. bez względu na liczbę członków obecnych.
§23
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają, zwykłą większością głosów, przy czym - przy ich
obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
§24
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością,
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz wobec organów władzy, administracji lokalnej,
państwowej i innych organizacji i Stowarzyszeń.
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik
i członkowie. O liczbie członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie.
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3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Stowarzyszenia,
którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od Walnego Zgromadzenia, dokonując wyboru Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika
i Sekretarza .
5. Zarząd przyjmuje swój wewnętrzny Regulamin.
§25
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
c) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
d) uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia;
e) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków oraz prowadzenie rejestru członków;
f) sporządzanie sprawozdań z działalności i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu;
g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
h) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej:
i) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz;
j) zawiadamianie Sądu Rejestrowego oraz organu nadzorującego o zmianach statutu oraz
danych podlegających wpisowi do rejestru;
k) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie;
l) podejmowanie uchwał o wyróżnieniu.
ł) podejmowanie uchwał o realizacji przez Stowarzyszenie zadań z zakresu działania organów
administracji publicznej,
m) podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia;
n) sporządzanie rocznego sprawozdania z merytorycznej działalności Stowarzyszenia oraz
rocznego sprawozdania finansowego i podawanie ich do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Stowarzyszenia,
o) powoływanie oddziałów,
p) powoływanie sekcji i placówek naukowo-technicznych oraz ich zarządów.
§26
1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go
Wiceprezes.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Uchwały Zarządu zapadają, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków. W razie równości głosów decyduje głos prezesa, a w razie jego nieobecności
wiceprezesa.
4. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji
Rewizyjnej oraz członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście.
5. Szczegółowy zakres działania Zarządu może zostać określony przez regulamin, zatwierdzony
przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
6. Zarząd do wykonywania swoich funkcji kierowania Stowarzyszeniem może zatrudnić
niezbędny personel. Prace biura nadzoruje Prezes, a w razie nieobecności Prezesa - Wiceprezes.
§27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem
przez Zarząd;
b) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
c) kontrola przestrzegania i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia przez Zarząd;
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d) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania
absolutorium Zarządowi;
e) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
f) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy
w roku.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w pracach Zarządu z głosem
doradczym.
§28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera za swego składu na pierwszym
posiedzeniu – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, oraz przyjmuje swój
wewnętrzny Regulamin.
2.Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
- skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
- ani osoby pozostające z członkami organu zarządzającego w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
przynajmniej połowy jej członków.
4.Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji odbywa się na zasadach
przewidzianych dla uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia.

1.

2.
3.
4.

§29
Sąd Koleżeński jest organem powołanym do czuwania nad przestrzeganiem statutu,
regulaminów wewnętrznych i zasad etyki oraz rozpatrywania sporów między osobami
pełniącymi funkcję we władzach i organach Stowarzyszenia, a także sporów między
członkami Stowarzyszenia.
Sąd Koleżeński składa się z 4 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza, których
wybiera ze swojego składu na pierwszym posiedzeniu.
Sąd Koleżeński orzeka w składzie 2-osobowym.
Odwołania od orzeczeń rozpatruje Sąd Koleżeński w pełnym składzie w terminie 30 dni od

daty otrzymania orzeczenia.
Sąd Koleżeński może udzielać następujących kar :
upomnienia,
nagany,
zawieszenia w prawach członka,
wykluczenia ze Stowarzyszenia.
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w I-szej instancji przysługuje odwołanie do Sądu
Koleżeńskiego w II-giej instancji w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia,
a w sprawach z orzeczonym wykluczeniem, w kolejnej instancji, do najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
7. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin przyjęty przez
organ.
8. Sąd Koleżeński dokonuje wykładni Statutu i regulaminów wewnętrznych.
9. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego sprawuje pieczę nad przygotowaniem i przebiegiem
kampanii wyborczej do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia.
5.
a.
b.
c.
d.
6.

§ 30
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej oraz Sądzie Koleżeńskim ustaje na skutek
upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się:
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a) złożenie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu, na którym dokonuje się wyboru nowych
władz;
b) ustania członkostwa w Stowarzyszenie;
c) zrzeczenia się udziału w tych władzach;
d) odwołania przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może
zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zgromadzeniu.
3. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo
ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno
największe liczby głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50 % członków tych
organów.
§ 31
1. Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia, Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia,
określając jego organizację i zakres czynności.
2. Zarząd Stowarzyszenia może powołać i odwołać komisje problemowe w celu realizacji zadań
określonych w Statucie oraz wynikających z podjętych uchwał i planów pracy Stowarzyszenia.

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia
§32
1. Składniki majątkowe i fundusze Stowarzyszenia stanowią:
a) dochody z wpisowego i składek członkowskich;
b) dotacje, zapisy, darowizny i spadki;
c) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
d) majątek ruchomy i nieruchomy;
2. Wszystkie dochody ze składników majątkowych oraz fundusze o których mowa w ust. 1
można przeznaczyć wyłącznie na statutową działalność Stowarzyszenia.
3. Funduszy, o których mowa w ustępie 1 jak i dochodów z działalności oraz majątku
Stowarzyszenia nie można przeznaczyć na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań
członków Stowarzyszenia, członków władz lub pracowników oraz innych osób.
4. W zakresie gospodarki składnikami majątkowymi Stowarzyszenia zabrania się
a) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników
oraz innych osób.
b) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
c) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
5.Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji zadań statutowych
Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków.
6. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki na swoja działalność poprzez udział w konkursach
ofert na projekty związane z celami i charakterem prowadzonej działalności.
§33
1. W zakresie wynikającym z prowadzonej działalności Stowarzyszenie może nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania.
2. Zobowiązania majątkowe może zaciągać Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia.
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3. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy
dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Stowarzyszenia lub wiceprezesa.

Rozdział 6
Jednostki terenowe Stowarzyszenia
§34
1. Jednostki terenowe Stowarzyszenia dzielą się na: zwykłe i z osobowością prawną.
2. Jednostki terenowe powoływane są na wniosek członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia
zatwierdzającą: siedzibę jednostki, cele działalności, spójne pod względem merytorycznym
z celami Stowarzyszenia oraz tryb nadzoru nad działalnością jednostki.
§35
1.
-

Organami jednostki terenowej są:
Walne Zgromadzenie Członków jednostki,
Zarząd Jednostki terenowej,
Komisja Rewizyjna jednostki terenowej, przy czym dopuszcza się wypełnianie tej funkcji
przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia,
- Sąd Koleżeński (opcjonalnie)
2. Do sposobu nabywania członkostwa i jego utraty, praw i obowiązków mają zastosowanie
przepisy rozdz. 3 niniejszego statutu, odpowiednio.
3. Nabycie członkostwa w jednostce terenowej jest równoznaczne z członkostwem w
Stowarzyszeniu.
§36
Do organów jednostki terenowej mają zastosowanie przepisy rozdz. 4 niniejszego statutu,
odpowiednio.
§37
Zarząd lub Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Jednostki Terenowej z zachowaniem zasad określonych dla
Zgromadzeń Stowarzyszenia.
§38
(dotyczy wyłącznie jednostek terenowych z osobowością prawną)

1. W ramach prowadzonej działalności jednostka terenowa może nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania.
2. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Jednostki Terenowej Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza
Zarządu Jednostki Terenowej Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności
prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Zarząd Jednostki Terenowej.
§39
(dotyczy wyłącznie jednostek terenowych z osobowością prawną)
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1.Do zasad tworzenia majątku i nim gospodarowania w jednostce terenowej mają zastosowanie
zapisy rozdziału 5 niniejszego Statutu.
2.Funkcje nadzorczo-kontrolne wypełnia Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna
w ramach swoich kompetencji.
§ 40
1. Decyzja o rozwiązaniu jednostki terenowej może zapaść na Walnym Zgromadzeniu
Członków Jednostki Terenowej i wymagana jest większość 2/3 głosów.
2. Likwidację jednostki terenowej przeprowadza Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 7
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 41
1. Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa
sposób przeprowadzenia likwidacji, przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz
decyduje o powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji niedochodowej, której cele są
zbliżone do celów Stowarzyszenia.
3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych
w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy z dn. 7 kwietnia 1989r. „Prawo
o Stowarzyszeniach"(Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

Postanowienia końcowe
§ 42
1.Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia członkowie założyciele otrzymują status
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z póz.
zmian.)
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