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STATUT 

STOWARZYSZENIA BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 "Prawo o 

Stowarzyszeniach" (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego 

tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§ 2. 

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji zwane dalej 

"Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu 

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu jakości 

budownictwa telekomunikacyjnego a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych 

oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. 

 

§ 3. 

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

 

§ 4. 

Siedzibą Krajowych Władz Stowarzyszenia jest Warszawa. 

 

§ 5. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

profilu z ograniczeniami wynikającymi z art.5 ust. 2 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

§ 6. 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 

realizowania swych celów Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej . 

 

§ 7. 

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały. Jednostki terenowe – oddziały 

nie posiadają osobowości prawnej i nie podlegają wpisowi do Rejestru Sądowego. 

 

§ 8. 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

 

§ 9. 

Stowarzyszenie używa pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o treści:" 

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji". 

Stowarzyszenie może posiadać godło i odznakę Stowarzyszenia na podstawie obowiązujących w 

tym zakresie przepisów.  
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Rozdział II 

Cel i środki działania 

§ 10. 

Celem działalności Stowarzyszenia jest: 

1) dążenie do profesjonalnej obsługi rynku budownictwa telekomunikacyjnego oraz jego 

infrastruktury technicznej, 

2 ) doskonalenie zawodowe członków, 

3) wyrażanie dążeń i interesów członków, 

4) dbałość o nienaganny poziom etyczny członków,  

5) reprezentowanie potrzeb środowiska wobec władz  państwowych, samorządowych, 

gospodarczych i organizacji społecznych. 

6) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy sieci telekomunikacyjnej na wsi. 

 

§ 11. 

Stowarzyszenie realizuje cele przez:  

1 ) wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w budownictwie 

telekomunikacyjnym,  

2) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,  

3 ) współpracę z osobami fizycznymi, firmami i instytucjami związanymi z telekomunikacją i   

uczestniczącymi w budownictwie telekomunikacyjnym,  

4) propagowanie zasad dobrej roboty poprzez publikacje, wydawnictwa, kształcenie i szkolenie, 

5) doradztwo i wszelką możliwą pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów 

zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, w tym prowadzenie różnej działalności 

integrującej członków Stowarzyszenia - działalności kulturalnej , rekreacyjnej i towarzyskiej . 

6) działalność naukowo-techniczną, 

7) działalność oświatową. 

 

§ 12. 

Stowarzyszenie opiera się w swojej działalności na społecznej pracy członków. Stowarzyszenie 

może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 

 

§ 13. 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 

statutowych. 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej może dotyczyć w szczególności  badania jakości usług 

i wyrobów, audytów w zakresie telekomunikacji, nadawania znaków jakości, wydawania 

rekomendacji i referencji, rzeczoznawstwa, nadzoru, doradztwa i szkolenia, wykonywania 

działań inwestora powierniczego lub zastępczego oraz działalności wydawniczej jak też 

opracowywania koncepcji, strategii i planów biznesowych oraz projektów, programów lub 

przedsięwzięć. 

3. Stowarzyszenie do realizacji swoich statutowych celów może powołać inne organizacje w 

granicach dopuszczonych prawem. 
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Rozdział III 

 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 

§ 14. 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne 

 

§ 15. 

Członkami Stowarzyszenia są:  

1. członkowie zwyczajni,  

2. członkowie wspierający, 

3. członkowie honorowi, 

4. członkowie seniorzy. 

 

§ 16. 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:  

a. chcą realizować cele Stowarzyszenia i akceptują jego statut, 

b. przedstawią opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia, 

c. złożą deklarację członkowską. 

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne popierające cele i 

zadania Stowarzyszenia oraz deklarujące wsparcie, w tym również finansowe. 

3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które w sposób szczególny 

przyczyniły się do realizacji celów Stowarzyszenia. 

5. Członkami seniorami mogą być członkowie zwyczajni będący emerytami lub rencistami. 

6. Wniosek o uznanie składa Członek Zwyczajny Oddziału, zatwierdza Zarząd Oddziału 

zwykłą większością głosów. Członkowie Seniorzy zostają powyższą uchwałą zwolnieni z 

opłat członkowskich. 

§ 17. 

1. Organami właściwym do przyjmowania członków zwyczajnych na podstawie pisemnej 

deklaracji są Zarząd Krajowy i Zarządy Oddziałów. 

2. Organem właściwym do przyjmowania członków wspierających jest Zarząd Krajowy. 

 

§ 18. 

Godność członka honorowego nadaje Krajowe Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu 

Krajowego. 

Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich. 

 

§ 19. 

1. Członkowi zwyczajnemu przysługują następujące prawa:  

a) bierne i czynne prawo wyborcze, 

b) wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia, 

c) korzystanie z lokali Stowarzyszenia, 

d) posiadanie legitymacji Stowarzyszenia i noszenie odznaki Stowarzyszenia, 

e) korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej 

działalności, 

f) korzystanie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie 
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stawia do dyspozycji członków, 

g) korzystanie z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa wymieniane w ust. 1 lit. b-g. 

 

§ 20. 

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

1. popierać i realizować cele Stowarzyszenia, 

2. przestrzegać postanowień Statutu i obowiązujących przepisów prawa, 

3. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia,  

4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,  

5 .  zabiegać o dobrą opinię społeczną i klimat wokół środowiska związanego z 

telekomunikacją i budownictwem, 

6. regularnie opłacać składki lub wywiązywać się z zadeklarowanego wsparcia. 

 

§ 21. 

1. 0soby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie deklaracji 

Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.  

2. Ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia następuje przez złożenie rezygnacji 

lub ustanie jego bytu prawnego.  

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem. 

 

§ 22. 

Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje przez: 

1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu; 

2. wykluczenie przez Zarząd : 

a. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, 

b. nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia, . 

c. zaleganie z opłatą składki członkowskiej za trzy kwartały, 

d. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu; 

e. niewypełnianie zobowiązań wymienionych w  § 20. 

3. śmierć członka. 

 

§ 23. 

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członek Stowarzyszenia ma prawo 

odwołać się do Krajowego Zebrania Delegatów. 

2. Uchwała Krajowego Zebrania Delegatów jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 24. 

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:  

l) Krajowe Zebranie Delegatów, 

2) Zarząd Krajowy, 

3) Krajowa Komisja Rewizyjna,  

4) Sąd Koleżeński.  

 

§ 25. 

l. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata. 
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2. Wybór władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 

głosów obecnych członków zebrania 

3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż 

przez dwie kolejne kadencje. 

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci w czasie trwania kadencji członków władz 

Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych 

członków nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. 

5. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej . 

 

Krajowe Zebranie Delegatów 

 

§ 26. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowe Zebranie Delegatów. 

2. Krajowe Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na 

dwanaście miesięcy z własnej inicjatywy lub na pisemny uzasadniony wniosek Krajowej 

Komisji Rewizyjnej powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku 

obrad wszystkich delegatów listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co 

najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

3. Krajowe Zebranie Delegatów może być zwyczajne albo nadzwyczajne.  

4. W Krajowym Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może 

być wyznaczony nie wcześniej niż godzinę później tego samego dnia - może ono 

skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników jeśli inne postanowienia 

statutu nie stanowią inaczej. 

5. W Krajowym Zebraniu Delegatów mogą uczestniczyć oprócz delegatów, członkowie 

władz Krajowych Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, 

honorowi i zaproszeni goście. 

 

§ 27. 

1. Do kompetencji Krajowego Zebrania Delegatów należy: 

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

c) uchwalanie regulaminu obrad Krajowego Zebrania Delegatów,  

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu,  

e) wybór prezesa i członków Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego, 

f) uchwalanie zmian Statutu, 

g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Krajowego wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia, 

i) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 

j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu Krajowego, 

k) uchwalanie podziału wpływów Stowarzyszenia z tytułu wpisowego, składek 

członkowskich i darowizn, na cele ogólne i wydatki Oddziałów, 

l) uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich, 

ł) nadawanie godności członka honorowego, 

m) uchwalenie wzoru odznaki i godła Stowarzyszenia,  

 

2.. Uchwały Krajowego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów 
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uczestniczących w Zebraniu.  

3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji 

Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego wymaga bezwzględnej większości przy obecności co 

najmniej połowy delegatów Stowarzyszenia.  

4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. 

 

§ 28. 

l. Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów zwoływane jest z inicjatywy: 

1) Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, 

2)  Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

3) 1/3 liczby delegatów Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Krajowy w terminie 

4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia 

§ 29. 

l. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Krajowe 

Zebranie Delegatów oraz z Prezesów Oddziałów. 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych, jest 

upoważniony Prezes jednoosobowo, bądź dwóch członków Zarządu Krajowego działających 

łącznie. 

3. Prezesa powołuje i odwołuje Krajowe Zebranie Delegatów. 

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, powołując spośród członków 

wybranych przez Krajowe Zebranie Delegatów, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Sekretarza 

i Skarbnika. 

5. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) 

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,  

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz 

wytycznymi i uchwałami Krajowego Zebrania Delegatów, 

c) opracowywanie rocznych planów działalności programowej i finansowej, 

d) sporządzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych, 

e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,  

f) opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminów 

Oddziałów, 

g) tworzenie i likwidacja niezbędnych komisji oraz nadzorowanie ich działalności, 

h) wnioskowanie do Krajowego Zebrania Delegatów o przystąpienie Stowarzyszenia do 

organizacji krajowych i  międzynarodowych, 

i) zwoływanie Krajowego Zebrania Delegatów, 

j) wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego w sprawach dyscyplinarnych, 

k) wnioskowanie do Krajowego Zebrania Delegatów o nadanie statusu członka 

honorowego, lub pozbawienie tego statusu.  

l) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu 

ich działania oraz siedziby, 

ł) koordynowanie działalności jednostek terenowych, 

m) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest 

niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz 

Stowarzyszenia, 

n) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami 

prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych, 

o) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów, 
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p) przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenia. 

 

2) 

W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt. m), Zarząd Krajowy powołuje Zarząd 

Tymczasowy Oddziału, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu 

Oddziału przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału.  

  

6. Posiedzenia Zarządu Krajowego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej 

niż raz na kwartał. 

 

7. Zarząd może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą Prezes, 

Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik oraz w razie potrzeby inni Członkowie Zarządu. 

 

8. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. 

Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Krajowy. 

 

9. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium precyzuje regulamin uchwalony przez Zarząd we 

własnym zakresie. 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna 

§ 30. 

1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Krajowe 

Zebranie Delegatów. 

2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 

sekretarza i do 2 członków. 

3. Krajowa Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 

4. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia w tym całokształtu działalności finansowej , 

b) składanie Krajowemu Zebraniu Delegatów sprawozdania za okres kadencji z 

wnioskami lub odmową udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowemu, 

c) występowanie do Zarządu Krajowego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i 

żądanie wyjaśnień, 

d) zwoływanie nadzwyczajnego Krajowego Zebrania Delegatów w przypadku 

niezwołania przez Zarząd Krajowy nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 2 

miesięcy. 

5. Szczegółowy zakres działania Krajowej Komisji Rewizyjnej precyzuje regulamin uchwalany 

przez Krajową Komisję Rewizyjną we własnym zakresie. 

6. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji w innych 

władzach Stowarzyszenia. 

 

Sąd Koleżeński 

§ 31. 

 

1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami 

Zarządów ani Komisji Rewizyjnych. 

2. Pracami Sądu Koleżeńskiego kieruje jego przewodniczący wybierany na pierwszym po 

wyborach zebraniu. 

3. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka 

Stowarzyszenia dotyczącego zarzutów naruszenia postanowień Statutu lub zasad etyki 

zawodowej członków Stowarzyszenia oraz spraw spornych pomiędzy członkami. 

4. Sąd ustosunkowuje się do wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. 
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5. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które może podać do wiadomości 

wszystkich członków. 

6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego 

Krajowego Zebrania Delegatów. 

7. W przypadku naruszania przez członka postanowień statutu lub zasad etyki zawodowej, Sąd 

Koleżeński może orzec wobec niego kary w postaci : 

a. upomnienia, 

b. nagany, 

c. wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

2. W przypadku wykluczenia członka ze Stowarzyszenia Sąd Koleżeński przedkłada 

umotywowany wniosek do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia. 

8. Szczegółowy zakres działania Sądu Koleżeńskiego precyzuje regulamin uchwalany we 

własnym zakresie. 

 

Rozdział V 

Jednostki terenowe Stowarzyszenia - Oddziały i ich władze. 

§ 32. 

1) Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Do powołania Oddziału przez 

Zarząd Krajowy wymaganych jest co najmniej 20 osób deklarujących przystąpienie do 

Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc Oddział, Zarząd 

Krajowy określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.  

2) Włazami Oddziału są: 

a. Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału, 

b. Zarząd Oddziału, 

c. Komisja Rewizyjna Oddziału. 

3) Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Krajowego w 

przypadku: 

a. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu 

liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres 

dłuższy niż pół roku. 

b. złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału w wyniku 

uchwały Walnego Zebrania Delegatów (członków) Oddziału. 

4) Postanowienia § 50 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 33. 

1. Władzami Oddziału są władze określone w § 32 ust.2. 

2. Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio. 

 

Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału 

 

§ 34. 

1. Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.  

2. Walne Zebranie Członków (delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Wyboru Delegatów na Walne Zebranie Oddziału dokonuje się w przypadku, gdy 

Oddział liczy więcej niż 100 członków zwyczajnych. 

 

§ 35. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (delegatów) Oddziału należy: 
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a. uchwalanie programów działania oddziałów, 

b. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału, 

c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału, 

d. podejmowanie uchwał o rozwiązanie oddziału. 

 

§ 36. 

W walnym Zebraniu Członków (delegatów) Oddziału biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci) oddziału, 

2) z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania 

oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia. 

 

§ 37. 

1. Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, 

powiadamiając członków (delegatów) o jego miejscu, proponowanym porządku obrad 

i terminie co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem. 

2. Postanowienia § 26 ust. 2,3 i 4 i 5, stosuje się odpowiednio. 

 

§ 38. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału zwołuje Zarząd 

Oddziału: 

a. z własnej inicjatywy, 

b. na żądanie Zarządu Krajowego, 

c. na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

d. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków 

zwyczajnych oddziału 

2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

(delegatów) Oddziału w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku lub żądania, o 

których mowa w ust. 1 pkt. 2,3 i 4. 

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków 

(delegatów) Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą 

do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (delegatów) Oddziału obraduje wyłącznie nad 

sprawami, dla których zostało zwołane. 

5. Postanowienia § 27 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Zarząd Oddziału 

 

§ 39. 

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania. 

 

§ 40. 

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 - 7 członków. 

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub 

na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od dnia 

zgłoszenia wniosku. 

 

§ 41. 
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1. Do zakresu działania Oddziału należy: 

a. wykonywanie uchwał Krajowego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, Zarządu 

Krajowego oraz Walnego Zebrania Członków (delegatów) Oddziału, 

b. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw, 

c. opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych działania Oddziału  w 

ramach obowiązującego statutu Stowarzyszenia, 

d. opracowywanie i uchwalanie rocznych planów działalności programowej 

Oddziału, 

e. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z 

powodów określonych w § 22 statutu, 

f. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków 

(delegatów) Oddziału, 

g. bieżące egzekwowanie składek członkowskich oraz ich ewidencja celem 

egzekwowania § 22 statutu, 

h. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków 

(delegatów) Oddziału, 

i. składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Krajowemu, 

j. tworzenie kół. 

2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez Prezesa jednoosobowo, bądź dwóch 

członków Zarządu Oddziału działających łącznie. 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

 

§ 42. 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności 

Zarządu Oddziału. 

 

§ 43. 

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 - 5 członków. 

 

§ 44. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału, 

2) współpraca z Krajową Komisją Rewizyjną, 

3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych 

dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału, 

4) zgłaszanie Zarządowi Krajowemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał 

Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz 

krajowych, 

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków (delegatów) Oddziału sprawozdań ze swojej 

działalności, 

6) przedkładanie Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swojej działalności. 

 

§ 45. 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu 

Oddziału co najmniej raz w roku. 

 

§ 46. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 



 12

 

§ 47. 

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów precyzuje regulamin 

opracowany przez te Komisje. 

 

Łączenie Oddziałów 

 

§ 48 

 

W przypadku gdy ilość członków w Oddziale spada poniżej liczby wymaganej do utworzenia 

Oddziału, Oddziały mają możliwość łączenia się w jeden Oddział terenowy, uwzględniający w 

nazwie połączone Oddziały. 

 

Gospodarka finansowa Oddziałów 

 

§ 49 

 

1. Składki członkowskie płacone w Oddziałach Terenowych przekazywane są na konto 

Zarządu Krajowego. 

2. W księgach Zarządu Krajowego składki dzielone są na: część przeznaczoną na 

działalność Zarządu Krajowego i Oddziału terenowego wg proporcji ustalonej zgodnie z 

§ 27 ust. 1 pkt. k statutu przez Krajowe Zebranie Delegatów. 

3. W ramach środków zgromadzonych przez poszczególne Oddziały terenowe, po 

uzgodnieniu z Prezesem lub Skarbnikiem Zarządu Krajowego, niezbędne wydatki 

Zarządów Oddziałów terenowych mogą być refundowane przez Zarząd Krajowy. 

 

Rozdział VI 

 

Majątek i fundusze 

 

§ 50. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości , ruchomości, środki obrotowe, których 

źródłami finansowania są: 

a) składki członkowskie, 

b) dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy, 

c) dochody z działalności własnej oraz ofiarności publicznej, 

d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia, w tym tworzenie funduszy na określone cele, 

ustala Krajowe Zebranie Delegatów 

3. W postępowaniu o nabywanie i zbywanie nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia, 

reprezentuje je Zarząd Krajowy. 

4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia administrują Zarządy Oddziałów na podstawie 

upoważnienia Zarządu Krajowego. 

5. Do sfinansowania realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powołać działalność 

gospodarczą w/g zasad określonych przepisami prawa finansowego i podatkowego. 
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Rozdział VII 

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 51. 

Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Krajowe Zebranie Delegatów większością 2/3 

głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. 

 

§ 52. 

l. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Krajowe Zebranie Delegatów większością 

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. 

2. W razie podjęcia przez Krajowe Zebranie Delegatów uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

podejmuje ono jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i wyznacza 

likwidatora. 
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