Statut
Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Polskie
Stowarzyszenie
Licencjonowanych
Detektywów
zwane
dalej
„Stowarzyszeniem” - posługuje się skrótem „PSLD”.
2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

1.
2.
3.

4.
5.

§2
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić swoją
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i w tym celu morze tworzyć
oddziały oraz przedstawicielstwa.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach statutowych.
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 4, bądź wystąpieniu z nich,
decyduje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§3
1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie działa i kształtuje swoje struktury na podstawie ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
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2.
3.
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§4
Symbolem Stowarzyszenia jest znak graficzny, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią, której wzór graficzny oraz treść ustala
Zarząd.
Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę, znaczek oraz
może wydawać legitymacje. Wzór graficzny oraz treść odznaki, godła, loga, flagi,
znaczka oraz legitymacji ustala Zarząd.
Stowarzyszenie posiada również stronę internetową, której administrowanie zostaje
powierzone Zarządowi.
Nazwa i symbole Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz
zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym,
w tym członkom Stowarzyszenia.
3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby
nienależące do Stowarzyszenia.
4. W celu realizacji zadań statutowych, Stowarzyszenie może tworzyć placówki
edukacyjne.
II.Cele i sposoby działania
§6
Celami Stowarzyszenia są:
1. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości usług licencjonowanych
detektywów,
2. dbanie o wysoki poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia,
3. szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych licencjonowanych detektywów;
4. reprezentowanie interesów licencjonowanych detektywów wobec organów władzy i
administracji państwowej, samorządu zawodowego, terytorialnego i gospodarczego,
5. kształtowanie pozytywnego odbioru roli społecznej i zawodowej grupy
licencjonowanych detektywów,
6. obrona oraz ochrona praw i interesów zawodowych środowiska detektywistycznego,
7. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia,
8. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o przedmiocie
działalności i celach zbieżnych z działalnością Stowarzyszenia,
9. integrowanie i współorganizowanie życia koleżeńskiego środowiska zawodowego
licencjonowanych detektywów,
10. promocja Stowarzyszenia i jego członków na rynku usług detektywistycznych.
§7
Stowarzyszenie

może prowadzić działalność
1. W ramach celów statutowych
gospodarczą.
2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
3. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza na działalność
statutową.
4. Określa się przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia zgodnie z Polską
Klasyﬁkacja Działalności (PKD 2007):
1) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
2) 80.30.Z Działalność detektywistyczna,
3) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
4) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

5)
6)
7)
8)

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
9) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
10) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
11) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
12) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
13) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami
pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
2) organizację i prowadzenie sympozjów, kongresów, zjazdów naukowych, seminariów,
imprez oraz wystaw, których tematem jest detektywistyka,
3) organizację i prowadzenie placówek edukacyjnych,
4) organizowanie szkoleń i innych form podwyższania kwalifikacji zawodowych
licencjonowanych detektywów,
5) prowadzenie usług doradczych,
6) prowadzenie działalności wydawniczej, publikowanie własnych materiałów,
magazynów i biuletynów,
7) rozpowszechnianie literatury i wszelkich materiałów na temat działalności detektywów,
8) przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
9) wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami w kraju,
10) wymianę doświadczeń i współpracę ze stowarzyszeniami zagranicznymi.
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
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§9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby ﬁzyczne i prawne.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
Nie może być członkiem Stowarzyszenia osoba, która:
1) jest członkiem innego stowarzyszenia, którego cele statutowe i sposób działania
może zostać uznany za konkurencyjny do celów statutowych i sposobu działania
Stowarzyszenia, określonych w rozdziale II niniejszego Statutu,
2) została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo,
3) została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

4) została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego, przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego o znamionach
sprzecznych z celami statutowymi i sposobem działania Stowarzyszenia lub za
przestępstwo skarbowe,
5) została w okresie ostatnich trzech lat wykluczona ze Stowarzyszenia lub wystąpiła
w tym czasie ze Stowarzyszenie w trakcie toczącego się przeciwko niemu
postępowania przed sądem koleżeńskim.
§ 10
1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także
członkowie wspierający i honorowi.
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2.

3.

1.
2.
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§ 11
Członkiem zwyczajnym może być osoba ﬁzyczna, która:
1) jest pełnoletnia,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3) posiada nieposzlakowaną opinię,
4) akceptuje postanowienia statutu,
5) posiada licencję detektywa,
6) nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w § 9 ust. 4.
Jeżeli kandydat spełnia wymogi statutowe, Zarząd w sposób zwyczajowo przyjęty
ogłasza kandydaturę osoby na członka zwyczajnego Stowarzyszenia, poprzez
opublikowanie jej na stronie internetowej Stowarzyszenia.
W terminie 14 dni od ogłoszenia kandydatury, członkowi zwyczajnemu
Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu o przyjęciu danego
kandydata w poczet członków Stowarzyszenia.
Sprzeciw o którym mowa w ust. 3 rozpoznaje Zarząd niezwłocznie w drodze uchwały,
na którą nie przysługuje zażalenie.
O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty
złożenia wniosku, decyduje Zarząd w formie uchwały po uprzednim:
a) złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji, której wzór oraz treść ustala Zarząd,
b) złożeniu przez kandydata na piśmie pozytywnej opinii przez minimum 2 członków
Stowarzyszenia,
c) złożeniu przez kandydata oświadczenia o którym mowa w § 41,
d) uiszczeniu wpisowego,
e) bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust. 3 lub nieuwzględnieniu
sprzeciwu.
Jeżeli kandydat nie spełnia wymogów statutowych, uwzględniono sprzeciw o którym
mowa w ust. 3 lub nie wypełni obowiązków o których mowa w ust. 5 lit. pkt. 1-3,
wówczas Zarząd podejmuje uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Stowarzyszenia oraz od braku takiej decyzji w wymienionym wyżej terminie
przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba
prawna, która:
1) regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia poprzez udzielenie pomocy
finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia,
2) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Zarząd.
2. Do wymogów stawianych kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenia
stosuje się odpowiednio kryteria, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1-4, 6.
3. Zarząd może podjąć uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia członka wspierającego
po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz po
uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia. W
przeciwnym razie Zarząd podejmuje uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków
wspierających Stowarzyszenia.
5. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków wspierających
Stowarzyszenia oraz od braku takiej decyzji w wymienionym wyżej terminie
przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.
§ 13
1. Osobie fizycznej, która spełnia kryteria, o których mowa w § 11 ust. 1 1-4, 6, za
szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub połowy członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, może nadać godność członka honorowego Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada prawa członka wspierającego.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) udziału w działalności Stowarzyszenia,
2) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z głosem
stanowiącym,
3) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
4) korzystania z pomocy, świadczeń, rekomendacji i majątku Stowarzyszenia oraz
wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
5) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,
6) wnieść sprzeciw o którym mowa w § 11 ust. 3,
7) odwoływania się do odpowiednich organów Stowarzyszenia, od uchwał i
postanowień ich dotyczących,

8) dostępu do wszelkich uchwał i innych dokumentów Stowarzyszenia, jeżeli nie
sprzeciwiają się temu przepisy obowiązującego prawa lub istotny interes
Stowarzyszenia,
9) posługiwania się odznaką, godłem, logo, flagą, znaczkiem oraz legitymacją
Stowarzyszenia.
6. Uprawnienie o których mowa w ust. 1 pkt 2 w zakresie wykonywania prawa głosu oraz
w ust. 1 pkt 3 członek zwyczajny nabywa po upływie jednego roku od przyjęcia go w
poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu i regulaminów oraz stosowania się do uchwał władz
Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
3) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) postępowania w życiu publicznym i prywatnym w sposób, który nie narazi na
szwank dobrego imienia Stowarzyszenia oraz dbanie o dobre imię i mienie
Stowarzyszenia,
5) przestrzegania koleżeńskich relacji z pozostałymi członkami Stowarzyszenia,
6) sumiennie pełnić powierzone im funkcje i obowiązki.
7) przynajmniej raz w roku uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia
Członków PSLD i w szkoleniach organizowanych przez PSLD.
1. Składki członkowskie opłaca się przelewem z konta osobistego członka, na rachunek
bankowy wskazany przez Zarząd. Odstępstwo od powyższej zasady może ustalić
Zarząd.
2. Zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres przekraczający jeden miesiąc,
powoduje zawieszenie członka Stowarzyszenia w jego prawach z mocy statutu, aż do
czasu uregulowania zaległości.
3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od
daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału
każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 16
Członek wspierający ma prawo do:
1) brania udziału z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
2) otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia i jego organów, jeżeli nie
sprzeciwiają się temu przepisy obowiązującego prawa lub istotny interes
Stowarzyszenia,

3) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących
podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań,
4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z
jego celem statutowym,
5) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia znaczka Stowarzyszenia.
§ 17
Członek wspierający zobowiązany jest do:
1) regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z
Zarządem Stowarzyszenia formie,
2) brania udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) przestrzegania przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz
statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 18
1. Członek honorowy posiada prawa członka wspierającego.
2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i
przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością
Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
§ 19
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z mocy Statutu na skutek:
1) cofnięcia licencji detektywa;
2) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem
Stowarzyszenia,
3) śmierci członka Stowarzyszenia,
4) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
5) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający dwa
miesiące,
6) skreślenia z listy członków wspierających z powodu niewywiązywania się z
zobowiązań zawartych w deklaracji,
7) prawomocnego orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym,
8) prawomocnego orzeczenia o pozbawieniu praw publicznych,
9) prawomocnego skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego, przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego o znamionach
sprzecznych z celami statutowymi i sposobem działania Stowarzyszenia lub za
przestępstwo skarbowe,
10) utraty pełnej zdolność do czynności prawnych,

11) skreślenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał
organów Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
12) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej skreślenia z listy członków
Stowarzyszenia.
7. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu, jest równoznaczne z ustaniem wszelkich
funkcji w organach Stowarzyszenia z mocy Statutu..
8. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek z ust. 1, Zarząd podejmuje
uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
9. Osoba fizyczna lub osoba prawna skreślona z listy członków, ma prawo wniesienia
odwołania do sądu koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały
Zarządu na piśmie. Odwołanie nie przysługuje od prawomocnego orzeczenia kary
dyscyplinarnej skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
IV. Organy Stowarzyszenia
§ 20
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych
Detektywów, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia”,
2) Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, zwany dalej
„Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Rzecznik Dyscyplinarny,
5) Sąd Koleżeński,
6) Wyższy Sąd Koleżeński.
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§ 21
Kolegialne organy Stowarzyszenia wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał.
W pozostałych przypadkach rozstrzygnięcia zapadają w formie postanowień.
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania, chyba że inne przepisy statutu stanowią inaczej.
Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
Wybieranie organów Stowarzyszenia odbywa się zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że inne przepisy
statutu stanowią inaczej.
Głosowania w sprawach wyboru organów Stowarzyszenia są tajne.
Odwoływanie członków organów Stowarzyszenia następuje w tym samym trybie, co
ich wybór.
W przypadku gdy uchwała nie może zostać podjęta z powodu nieobecności
przewidzianej statutem minimalnej liczby uprawnionych do głosowania, Zarząd
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie, nie później
jednak niż w ciągu 1 godziny po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały

zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
7. Odwołanie od uchwały i postanowień organów Stowarzyszenia przysługuje w terminie
14 dni od jej doręczenia lub ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, chyba że inne
przepisy szczególne stanowią inaczej. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 1
miesiąca, a w sytuacjach szczególnych w terminie niezbędnym do właściwego
rozpoznania sprawy, chyba że inne przepisy szczególne stanowią inaczej. Decyzja w
sprawie rozstrzygnięcia doręczana jest niezwłocznie stronom.
§ 22
1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Członkiem organu Stowarzyszenia, może być wyłącznie członek zwyczajny.
3. Kadencja organów Stowarzyszenia, trwa 4 lata, jednakże dotychczasowe organy
Stowarzyszenia i członkowie tych organów wykonują swoje prawa i obowiązki do
czasu powołania nowych.
§ 23
Stowarzyszenia

1. Walne Zgromadzenie Członków
jest najwyższym organem
Stowarzyszenia.
2. Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia przysługują kompetencje
przewidziane dla organów Stowarzyszenia, o których mowa w § 20 pkt 2-6.
3. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu
lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu. Gdy Prezes Zarządu nie
może wskazać osoby o której mowa w zdaniu poprzednim, obradami Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia kieruje najstarszy wiekiem członek Zarządu.
4. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia obraduje w oparciu o sporządzony
przez Zarząd porządek obrad.
5. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni będący członkami dłużej niż przez
okres jednego roku,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zwyczajni będący
członkami krócej niż jeden rok.
6. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia mogą również uczestniczyć
goście, których zaprasza Zarząd. Zarząd w tym zakresie podejmuje uchwałę.
7. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
§ 24
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbywa się raz w roku w
okresie do 30 maja i jest zwoływane przez Zarząd.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia wszystkich członków
Stowarzyszenia, co najmniej na trzydzieści dni przed planowanym terminem zebrania.

3. Zawiadomienie o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w każdy możliwy sposób, w
tym poprzez zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.
§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może zostać zwołane
w każdym czasie na wniosek:
1) Zarządu,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) 1/3 członków Stowarzyszenia.
2. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia składane są Prezesowi Zarządu drogą elektroniczną lub pisemnie .
3. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia
następuje w trybie określonym w § 24 ust. 2 i 3, z tym zastrzeżeniem, że termin do
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia nie
może być krótszy niż 14 dni.
§ 26
Zgromadzenia Członków

Do kompetencji Walnego
Stowarzyszenia należy w
szczególności:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na
okres kadencji,
3) wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia,
4) zatwierdzanie regulaminów organów Stowarzyszenia,
5) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań organów Stowarzyszenia,
6) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
8) ustalanie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich oraz wszystkich
innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku,
10) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w
imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd,
Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia.
§ 27
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i kieruje całokształtem
działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za swoją działalność przed
Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z 3-5 członków. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany Zarząd
wybiera ze swego grona: Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, Wiceprezes lub członek Zarządu, a w
okoliczności o której mowa w § 34 pkt 2 i 4 Komisja Rewizyjna.
5. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcjami w innych organach
Stowarzyszenia.
6. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji
Rewizyjnej.
7. W wypadku niemożności sprawowania funkcji lub ustąpienia przez Prezesa władzę
sprawuje Wiceprezes, aż do czasu zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia. W przypadku niemożności sprawowania funkcji lub
ustąpienia przez Wiceprezesa władzę sprawuje Sekretarz, a w przypadku niemożności
sprawowania funkcji lub ustąpienia przez Sekretarza najstarszy wiekiem członek
Zarządu, aż do czasu zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia. § 39 stosuje się.
8. Nieudzielenie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia absolutorium
Zarządowi, skutkuje jego odwołaniem. Zarząd może być odwołany uchwałą Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na wniosek 1/3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
§ 28
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
11) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
12) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i skreślanie z listy członków
Stowarzyszenia,
13) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
14) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
15) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego;
16) uchwalanie trybu uiszczania opłat wpisowych, składek członkowskich oraz wszystkich
innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
17) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
18) podejmowanie decyzji w sprawie nałożenia na członków Stowarzyszenia obowiązku
uiszczenia składek celowych,
19) zwoływanie Zwykłego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia,
20) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, zawieszania i skreślania członków
zwyczajnych i wspierających,
21) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia o nadanie
członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu,

22) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia,
23) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
24) powołanie Biura Stowarzyszenia i uchwalenie jego regulaminu,
25) powołanie i odwoływanie rzecznika prasowego, IKD oraz delegatów organizacji
zagranicznych,
26) zatrudnianie pracowników,
27) powoływanie i odwoływanie regionalnych pełnomocników (przedstawicieli) Zarządu,
28) nie rzadziej niż raz na kwartał informowanie członków na stronie internetowej
Stowarzyszenia lub drogą mailową o swoich działaniach w imieniu i na rzecz
Stowarzyszenia.
§ 29
1. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.
2. Pełnomocnikiem o którym mowa w ust. 1, może być wyłącznie członek zwyczajny
Stowarzyszenia.
§ 30
1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu, z
zastrzeżeniem ust.2.
2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 30.000,00
(trzydzieści tysięcy) złotych do składania oświadczeń woli wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 31
Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub
odwołania.
Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu lub bezpośrednio
Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 4, § 11
ust. 1 pkt 1-5 oraz § 19 ust. 1.
Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia.
W przypadku rezygnacji, członek Zarządu powstrzymuje się z jakimikolwiek
czynnościami związanymi z wykonywaniem mandatu, aż do czasu stwierdzenia utraty
mandatu przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 32
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja wybiera spośród swoich
członków Przewodniczącego i jego zastępcę.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu zatwierdzonego przez
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
4. W przypadku niemożności sprawowania funkcji lub ustąpienia przez
przewodniczącego jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego do czasu
zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku
niemożności sprawowania funkcji lub ustąpienia przez zastępcę przewodniczącego
władzę sprawuje najstarszy wiekiem członek Komisji Rewizyjnej, aż do czasu zwołania
najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. § 38 stosuje się.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 33
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w pozostałych organach
Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
Nieudzielenie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia absolutorium
Komisji Rewizyjnej, skutkuje jej odwołaniem.
Komisja Rewizyjna może być odwołana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 34
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
29) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
żądanie złożenia wyjaśnień,
30) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia informacji i
sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz uwag i wniosków z nich wynikających,
31) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
32) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w przypadku nie zwołania
go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
33) składania na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia wniosków o udzielenie
lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującym organom Stowarzyszenia,
34) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia.
§ 35
Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 31.

1.
2.
3.
4.

1.
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5.

§ 36
Rzecznik Dyscyplinarny rozpatruje skargi kierowane na członków Stowarzyszenia.
Tryb postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego oraz tryb wnoszenia skarg określa
regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
Do ustania funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio § 31.
W przypadku opróżnienia urzędu Rzecznika Dyscyplinarnego przed upływem kadencji,
Zarząd w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o powołaniu na to stanowisko osobę
pełniącą obowiązki Rzecznika Dyscyplinarnego, aż do czasu przeprowadzenia
wyborów uzupełniających.
§ 37
Sąd Koleżeński oraz Wyższy Sąd Koleżeński liczą po 5 członków. Na swoim
pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Przewodniczącego Zarządu, Sąd Koleżeński
oraz Wyższy Sąd Koleżeński wybierają ze swego grona, zwykłą większością głosów w
głosowaniu tajnym Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
Nie można łączyć członkostwa w Sądzie Koleżeńskim z członkostwem w Wyższym
Sądzie Koleżeńskim jak też z członkostwem w pozastałych organach Stowarzyszenia.
Tryb działania Sądu Koleżeńskiego oraz Wyższego Sądu Koleżeńskiego określa
regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
Do utraty mandatu członka Sądu Koleżeńskiego oraz Wyższego Sądu Koleżeńskiego
stosuje się odpowiednio § 31.
W przypadku niemożności sprawowania funkcji lub ustąpienia przez
Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca do czasu zwołania Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niemożności sprawowania
funkcji lub ustąpienia przez Zastępcę władzę sprawuje Sekretarz, a w przypadku
niemożności sprawowania funkcji lub ustąpienia przez Sekretarza najstarszy wiekiem
członek Sądu Koleżeńskiego lub Wyższego Sądu Koleżeńskiego, aż do czasu
zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. § 39 stosuje
się.

§ 38
1. Członkowie Stowarzyszenia podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za
postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za
naruszenie swych obowiązków zawodowych.
2. Kary dyscyplinarne są następujące:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od miesiąca do roku,
4) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od czasu popełnienia
przewinienia upłynęły dwa lata.

2. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne następuje
dopiero z upływem okresu przedawnienia karalności przestępstwa.
3. Koszty postępowania ponosi obwiniony w razie skazania, a w pozostałych wypadkach
Stowarzyszenie.

1.
2.
3.
4.

§ 39
W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
Liczba członków organów pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/2
ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
Decyzję w tej sprawie podejmuje dany organ w formie uchwały.
Ustąpienie większej niż 1/2 członków danego organu wymaga przeprowadzenia
wyborów uzupełniających.
V. Doręczenia i ogłoszenia

§ 40
1. Doręczenia i ogłoszenia dobywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
chyba że inne przepisy statutu stanowią inaczej.
2. Ogłoszenia mogą odbywać się również w sposób zwyczajowo przyjęty, w
szczególności poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
§ 41
1. Prezes Zarządu, wyznacza członkom Stowarzyszenia termin na złożenie pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonywanie doręczeń za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail i w tym celu dokonuje ogłoszenia na stronie internetowej
Stowarzyszenia. Termin nie może być krótszy niż 14 dni i liczy się od daty ogłoszenia.
2. W oświadczeniu należy obligatoryjnie podać adres poczty elektronicznej e-mail, na
który będą dokonywane doręczenia, wezwania i zawiadomienia.
§ 42
1. Doręczenia dokonane na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail uważa się za
skutecznie, z chwilą wysłania wiadomości przez jej nadawcę.
2. Jeżeli członek Stowarzyszenia, nie podając nowego adresu poczty elektronicznej
e-mail, zmienia ten adres, doręczenia wysłane pod dotychczasowym adresem uważa
się za skuteczne.
§ 43
Treść oświadczenia opracowuje Prezes Zarządu i publikuje go na stronie internetowej
Stowarzyszenia.

§ 44
1. Nie złożenie oświadczenia o którym mowa w § 41 w terminie i formie wskazanej przez
Prezesa Zarządu, po uprzednim wezwaniu członka Stowarzyszenia w formie innej niż
wynikająca z § 40 ust. 1, uprawnia go do zawiadomienia Zarządu, który wszczyna
postępowanie przymuszające i może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka
Stowarzyszenia.
2. Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, w przypadku
braku reakcji członka Stowarzyszenia na działania podejmowane w toku
postępowania przymuszającego.
3. Uchwała podlega zaskarżeniu do Sądu Koleżeńskiego.
VI. Majątek i fundusze
§ 45
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 46
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie i składki celowe,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) dotacje.
4. Wysokość opłat wpisowych i składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę ﬁnansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 47
Wpisowe, składki członkowskie i składki celowe nie podlegają zwrotowi.
VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 48
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia w pierwszym terminie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 21 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu może składać:

1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedkładając swój wniosek na piśmie
Prezesowi Zarządu.
4) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia.
5) W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie
uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20,
poz. 104 z późniejszymi zmianami).
VIII. Postanowienia końcowe
§ 49
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania.

§ 50
Statut został uchwalony na XIII Nadzwyczajnym
Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 09.06.2017.
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