Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone na mocy Uchwały nr 15 Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych z dnia 20 lutego 2018 r.

STATUT STOWARZYSZENIA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych", zwane dalej,
„Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.

2.

W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na
języki obce.
§2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia – 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach (j.t.
Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz niniejszego statutu.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
1.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

2.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów prawa miejscowego.

3.

Stowarzyszenie nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.

4.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania, w szczególności organizacji działających w obszarach prawa zamówień publicznych,
partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji.
§6
Celami Stowarzyszenia są:
1.

popularyzacja przyjętych w Unii Europejskiej standardów prawnych w zakresie prawa zamówień
publicznych oraz koncesji (w tym partnerstwa publiczno-prywatnego), a także inicjowanie
i wspieranie działań dostosowujących polskie prawo dotyczące zamówień publicznych do prawa
Unii Europejskiej,

2.

promowanie oraz urzeczywistnianie zasad prawa zamówień publicznych,

3.

promowanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień
publicznych, koncesji,

4.

współpraca z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami prawników,
szczególnie stowarzyszeniami działającymi w obszarach zamówień publicznych oraz koncesji,
jak również z organizacjami zrzeszającymi zamawiających lub wykonawców, w szczególności
izbami handlowymi i branżowymi,

5.

upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych prawa zamówień publicznych oraz koncesji
w Polsce i poza jej granicami,

6.

prowadzenie studiów, badań i analiz, w tym porównawczych, w zakresie prawa zamówień
publicznych oraz koncesji,

7.

współdziałanie z władzą prawodawczą i innymi organami lub organizacjami w zakresie
obejmującym cele Stowarzyszenia.
§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.

popularyzowanie prawa zamówień publicznych oraz koncesji oraz działalność oświatową w tym
zakresie,

2.

organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział
w nich,

3.

opracowywanie raportów, opinii, ocen, stanowisk, publikacji i wniosków w zakresie prawa
zamówień publicznych oraz koncesji,

4.

organizowanie własnych lub popieranie lub współpraca w organizowanych przez inne podmioty
konferencjach, seminariach i szkoleniach, których tematyka jest zgodna z celami Stowarzyszenia,

5.

współpracę i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz
propagowania prawa zamówień publicznych oraz koncesji w kraju i za granicą,

6.

współpracę na zasadach prawem przewidzianych z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych
oraz innymi organami władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej w zakresie zamówień
publicznych oraz koncesji,

7.

ułatwianie kontaktów osób zainteresowanych przedmiotem działania Stowarzyszenia oraz
prowadzenie strony internetowej,

8.

opracowywanie oraz propagowanie przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień
publicznych, koncesji, a także kryteriów oceny ofert oraz regulaminów i innych dokumentów
stosowanych przy udzielaniu lub ubieganiu się o zamówienia publiczne lub koncesje,

9.

analizy stanowienia, wykładni lub stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
koncesjach, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów
powszechnych, sądów administracyjnych, a także Krajowej Izby Odwoławczej,

10. podejmowanie innych przewidzianych prawem działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.
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§8
Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
§9
1.

Istnieją trzy kategorie członków Stowarzyszenia:
(a) członkowie zwyczajni,
(b) członkowie wspierający,
(c) członkowie honorowi.

2.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna przyjmująca cele statutowe
Stowarzyszenia, która jest zainteresowana zagadnieniami prawa zamówień publicznych
i koncesji (w tym partnerstwa publiczno-prywatnego), oraz:

1)

uzyskała tytuł profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych albo

2)

spełnia łącznie następujące trzy przesłanki: (i) jest wpisana na listę radców prawnych lub listę
adwokatów lub na listę prawników zagranicznych z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej
prowadzoną przez właściwą radę okręgową izby radców prawnych lub okręgową radę
adwokacką i (ii) czynnie świadczy pomoc prawną z zakresu prawa zamówień publicznych
lub koncesji będąc pracownikiem, współpracownikiem lub partnerem w kancelarii prawnej
o multidyscyplinarnym profilu i międzynarodowym zasięgu rozumianym jako aktywną
przynależność do sieci lub stowarzyszeń międzynarodowych, co gwarantuje jej możliwość
uzyskania wsparcia merytorycznego w zakresie dziedzin prawa wykraczających poza jej
specjalizację, jak również wsparcie logistyczne i organizacyjne w pracach na rzecz
Stowarzyszenia i (iii) włada biegle przynajmniej jednym językiem obcym albo

3)

uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a praca doktorska dotyczyła zagadnień
z zakresu prawa zamówień publicznych, koncesji lub pokrewnych (pomoc publiczna, prawo
konkurencji) albo

4)

ukończyła 35 lat, posiada wyższe wykształcenie prawnicze, pełną zdolność do czynności
prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, posiada ugruntowany i udokumentowany dorobek
zawodowy i renomę w zakresie prawa zamówień publicznych lub koncesji oraz czynnie świadczy
pomoc prawną z zakresu prawa zamówień publicznych lub koncesji będąc pracownikiem,
współpracownikiem lub partnerem w kancelarii prawnej, a ponadto została pisemnie
rekomendowana do Stowarzyszenia przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, spełniających kryteria, o których mowa w pkt 1-3 powyżej.

3.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe, która
wniosła wybitny wkład w rozwój nauki lub praktyki związanej z prawem zamówień publicznych lub
w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

4.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające
zdolność prawną mogą zostać jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Członkostwo
nabywa się na zasadach określonych w §10 ust. 4 i §11 ust. 4 poniżej.
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§10
1.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
(a) przestrzegać statutu Stowarzyszenia,
(b) brać udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
(c) regularnie opłacać składki członkowskie,
(d) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
(e) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
(f)

nie wykorzystywać swojej działalności w ramach Stowarzyszenia do prowadzenia
zarobkowej działalności lobbingowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

2.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu
oraz Komisji Rewizyjnej.

3.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
(a) uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia,
(b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
(c ) poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego organów,
(d) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
(e) korzystać z rekomendacji i wsparcia Stowarzyszenia w swojej działalności,
(f)

korzystać z wszelkich udogodnień, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
w szczególności z udziału w konferencjach, seminariach, szkoleniach,

(g) rekomendować kandydatów do członkostwa w Stowarzyszeniu, o których mowa w §9 ust. 2
pkt 4 powyżej; przy czym członek zwyczajny jest uprawniony rekomendować nie więcej niż 3
kandydatów w roku kalendarzowym,
(h) korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia.
4.

Członkowie honorowi oraz członkowie wspierający mogą korzystać z praw przysługujących
członkom zwyczajnym wymienionych w ust. 3 lit. a, e i f niniejszego paragrafu. Formę i rodzaj
wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają w formie porozumienia
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności z Zarządem Stowarzyszenia.

5.

Zarząd Stowarzyszenia może ustalić wysokość składek należnych od poszczególnych kategorii
członków w różnej wysokości, odpowiadającej różnym zakresom praw poszczególnych kategorii.
Członkowie honorowi mogą być zwolnieni z obowiązku uiszczania składki.

§11
1.

Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu uzyskuje się przez przyjęcie kandydatury przez
Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Członkostwo honorowe, o którym mowa w § 9 ust. 3 powyżej, uzyskuje się przez przyjęcie
kandydatury przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

3.

Osoby ubiegające się o członkostwo w Stowarzyszeniu składają deklarację według wzoru
opracowanego przez Zarząd, a w przypadku kandydatów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4
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powyżej — deklarację oraz pisemną rekomendację członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
o której mowa w §9 ust. 2 pkt 4, jak również zwięzły opis dotyczący zdobytego doświadczenia i
osiągnięć zawodowych w zakresie zamówień publicznych i koncesji. Deklaracje, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym, mogą zostać złożone pisemnie bądź przesłane za pomocą poczty
elektronicznej na adres mailowy Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale
wyposażone w zdolność prawną mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie
oświadczenia Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę zwykłą
większością głosów. Do uzyskania członkostwa niezbędne jest również podpisanie porozumienia
wskazującego formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia przez członka wspierającego, o którym
mowa w §9 ust. 4 powyżej.
§12

1.

Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:
(a) śmierci członka będącego osobą fizyczną,
(b) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
(c ) utraty tytułu lub stopnia naukowego, skreślenia z listy adwokatów lub radców prawnych lub
prawników zagranicznych, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pełni
korzystania z praw publicznych,
(d) podjęcia przez Zarząd jednomyślnej uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia w razie
ziszczenia się którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 poniżej.

3.

Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia ze skutkiem od dnia zaistnienia
zdarzenia stanowiącego podstawę do skreślenia członka.

4.

Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
(a) nieprzestrzegania przecz członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
(b) podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia;
(c ) nieusprawiedliwionego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
(d) trwającego ponad sześć miesięcy zalegania z opłatą składki członkowskiej.

5.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem doręcza się
wykluczanemu członkowi w terminie 14 dni; odwołanie musi być wniesione w terminie miesiąca
od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu.

6.

Od uchwały odmawiającej wykluczenia wnioskodawcom, którzy składali wniosek o wykluczenie
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odpis uchwały odmawiającej
wykluczenia wraz z uzasadnieniem doręcza się wnioskodawcom w terminie 14 dni. Odwołanie
musi być wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania uchwały o odmowie wykluczenia.

7.

Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może do Stowarzyszenia przystąpić ponownie po
upływie trzech lat od daty uchwały Walnego Zebrania Członków o wykluczeniu.

8.

Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie rozpoznania odwołań jest ostateczna.
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9.

Postanowienia ust. 1 - 8 stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.
Rozdział II Władze Stowarzyszenia
§13

Władzami Stowarzyszenia są:
1)

Walne Zebranie Członków,

2)

Zarząd,

3)

Komisja Rewizyjna.
§14

1.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

2.

Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

3.

Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego
członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji lub nieuzyskania absolutorium.
W przeciwnym razie wygasa z dniem wyboru nowych władz.

4.

W wypadku wygaśnięcia mandatu w toku kadencji członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji
Rewizyjnej na najbliższym Walnym Zebraniu Członków przeprowadza się wybory uzupełniające.

5.

Jeżeli:
1)

liczba członków Zarządu spadnie w trakcie kadencji poniżej trzech osób,

2)

liczba członków Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji spadnie poniżej trzech osób,

w ciągu dwóch miesięcy od zaistnienia tej sytuacji zwołuje się Walne Zebranie Członków w celu
dokonania wyboru władz. Jeżeli sytuacja, o której mowa w pkt 1 lub 2 powyżej nastąpi w trakcie
Walnego Zebrania Członków, wybory władz lub wybory uzupełniające przeprowadzane są na
bieżącym Walnym Zebraniu Członków.
§15
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, jeśli postanowienia
statutu lub przepisy ustawy z dnia – 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 210) nie stanowią inaczej.
§16
1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej (i) jeden raz na dwanaście miesięcy lub (ii)
częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny uzasadniony wniosek
co najmniej 10% członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi, pocztą elektroniczną lub
w każdy inny sposób na co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie musi
zawierać projekt porządku obrad proponowany przez Zarząd. W przypadku proponowanych
zmian statutu, do porządku obrad musi zostać załączona treść proponowanych zmian statutu.
W wypadku Walnego Zebrania Członków zwołanego na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co
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najmniej 10% członków Stowarzyszenia projekt porządku obrad musi zawierać punkty wskazane
we wniosku. Walne Zebranie Członków zwoływane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co
najmniej 10% członków muszą zostać zwołane w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania
wniosku, a termin odbycia Walnego Zebrania Członków nie może przekraczać 60 dni od daty
wysłania zawiadomień o Walnym Zebraniu Członków.
3.

Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.
Głosowanie jest jawne z wyjątkiem głosowania nad wyborem władz lub wyborami
uzupełniającymi. Ponadto głosowanie jest tajne, jeżeli którykolwiek z członków Stowarzyszenia
tego zażąda.

4.

W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z prawem głosu członkowie zwyczajni
i honorowi Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni
goście.

5.

Przedmiotem obrad i głosowań mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad,
chyba że na Walnym Zebraniu Członków są obecni lub reprezentowani wszyscy członkowie
zwyczajni Stowarzyszenia i żaden z nich nie sprzeciwił się umieszczeniu i głosowaniu nad nową
sprawą w porządku obrad.

6.

Porządek obrad ustala Zarząd, a w sytuacjach o których mowa w ust. 2 zdanie drugie powyżej,
wnioskująca o zwołanie Walnego Zebrania Członków Komisja Rewizyjna lub wnioskujący
o zwołanie Walnego Zebrania Członków co najmniej 10% członków Stowarzyszenia. Zarząd jest
uprawniony uzupełnić porządek obrad określony przez Komisję Rewizyjną lub określony przez co
najmniej 10 % członków wyłącznie poprzez dodanie nowych punktów, które jednak nie mogą być
przedmiotem obrad i głosowań na Walnym Zebraniu Członków z wniosku Komisji Rewizyjnej lub
co najmniej 10% członków Stowarzyszenia przed punktami porządku obrad wskazanymi przez
Komisję Rewizyjną lub co najmniej 10% członków Stowarzyszenia.

7.

Walne Zebranie Członków może uzupełnić porządek obrad o nowe punkty lub zmienić kolejność
obrad lub głosowania nad poszczególnymi punktami porządku obrad po zatwierdzeniu
dotychczasowego porządku obrad. Uzupełnienie lub zmiana, o których mowa w zdaniach
poprzedzających tego ustępu wymagają większości dwóch trzecich głosów.

8.

Zmiana Statutu nie może być umieszczona w porządku obrad, jeżeli nie była przewidziana
w projekcie porządku obrad, o którym mowa w § 16 ust. 2.

9.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
(a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
(b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
(c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
(d) wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu oraz odwołanie Prezesa Zarządu
z pełnionej funkcji,
(e) udzielanie członkom
absolutorium,
(f)

Zarządu

Stowarzyszenia

oraz

członkom

Komisji

Rewizyjnej

rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia,

(g) uchwalanie zmian w Statucie,
(h) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Stowarzyszenia w granicach
prawem przewidzianych,
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(i)

ustalanie wysokości składki członkowskiej, z wyłączeniem składki ustalanej przez pierwsze
24 miesiące działalności Stowarzyszenia, która będzie ustalona przez Zarząd,

(j)

zatwierdzanie sprawozdań finansowych i decydowanie o wyniku finansowym,

(k)

rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.

10. Zmiana statutu wymaga większości dwóch trzecich głosów. Wybór Prezesa, członków Zarządu
oraz Komisji Rewizyjnej, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 głos przy obecności
połowy członków Stowarzyszenia w I terminie, a bez względu na liczbę obecnych w II terminie
Walnego Zebrania Członków.
11. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
12. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych
Statutem dla innych władz Stowarzyszenia.
§17
1.

Zarząd składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie Członków
na dwuletnią kadencję.

2.

W skład Zarządu wchodzą co najmniej: Prezes, Wiceprezes i skarbnik.

3.

Prezesa powołuje Walne Zebranie Członków na dwuletnią kadencję w odrębnym głosowaniu.

4.

Na swym pierwszym zebraniu, które nie może odbyć się później niż w terminie siedmiu dni od
daty powołania składu Zarządu, Zarząd wybiera Wiceprezesa oraz skarbnika. Zarząd może
powierzać poszczególnym jego członkom również inne funkcje.

5.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, jego obowiązki pełni
Wiceprezes, a następnie, w razie wygaśnięcia jego mandatu, kolejno: skarbnik, pozostali
członkowie Zarządu według stażu członkowskiego w Stowarzyszeniu.

6.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Wiceprezesa Zarządu, skarbnika, członka Zarządu
pełniącego jakiekolwiek funkcje, Zarząd wybiera, na wakujące miejsce, innego Członka Zarządu.

7.

Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia
Zarządu mogą odbywać się przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.

8.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
(a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i prowadzenie jego spraw,
(b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
(c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
(d) uchwalanie regulaminu Zarządu,
(e) przygotowywanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków oraz projektów uchwał,
(f)

uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

(g) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,
(h) sporządzanie sprawozdań finansowych.
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(i)

przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

(j)

ustalenie składki członkowskiej przez okres 24 miesięcy od daty zarejestrowania
Stowarzyszenia;

(k) indywidualne ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków wspierających oraz
zasad ich współpracy ze Stowarzyszeniem.
9.

O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów
przy udziale co najmniej trzech członków Zarządu. W razie równego podziału głosów decyduje
głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprezesa. Głosowanie może zostać
przeprowadzone także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.
§18

1.

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

2.

Jeżeli wskutek złożenia oświadczenia woli powstaje po stronie Stowarzyszenia zobowiązanie
majątkowe, jedną z dwóch osób je składających musi być skarbnik.

3.

W sprawach nie wymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wypowiada
się Prezes lub Wiceprezes, a w zakresie określonym przez Zarząd także pozostali członkowie
Zarządu. W uzasadnionych sytuacjach Zarząd może upoważnić do tego także innego członka
Stowarzyszenia.
§19

1.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne
Zebranie Członków i jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej są wybierani spośród członków
Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu Komisji. Przewodniczący kieruje pracami Komisji
Rewizyjnej.

3.

Do uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §17 ust. 9; uchwały zapadają przy udziale
co najmniej dwóch jej członków.

4.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

5.

1)

kontrola przestrzegania przez Zarząd prawa, Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)

kontrola wykonania budżetu Stowarzyszenia,

3)

składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,

4)

prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wnoszenia projektów
uchwał.

Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej, niż raz na sześć miesięcy. Posiedzenia Komisji
Rewizyjnej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość.
§20

1.

Majątek Stowarzyszenia tworzą:
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1)

składki członkowskie,

2)

darowizny, dotacje i zapisy, oraz inne postaci ofiarności publicznej,

3)

wpływy z działalności statutowej,

4)

nabyte ruchomości i nieruchomości.

2.

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3.

W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przeznacza się na cel wskazany przez Walne
Zebranie Członków.

4.

Rok obrachunkowy Stowarzyszenia trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Pierwszy rok
obrachunkowy Stowarzyszenia kończy się w dniu 31 grudnia 2017 roku.
§21

1.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2.

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich liczby członków
Stowarzyszenia. W razie braku wymaganej liczby członków Zarząd zwołuje w terminie dwóch
miesięcy kolejne Walne Zebranie Członków, które podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania
bez względu na ilość obecnych

3.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z
dnia – 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 210).

10

