STATUT

STOWARZYSZENIA
DORADCÓW SZKOLNYCH
i ZAWODOWYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Tekst jednolity

Opracowany na podstawie zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) Statutu SDSiZ RP
z dnia 24.04.2006r. oraz zmian w Statucie zatwierdzonych uchwałami Krajowego Zjazdu
Członków SDSiZ RP nr 1/2011 z dnia 26.05.2011r. oraz nr 1/2015 z dnia 14.09.2015r.

Pierwszej rejestracji dokonał Sąd Wojewódzki w Warszawie w dniu 31.10.1990 r.

Rozdział I.
Przepisy ogólne
ARTYKUŁ 1.
1
2
3

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych
Rzeczypospolitej Polskiej, w dalszej części zwane jest „Stowarzyszeniem".
Siedzibą Stowarzyszenia jest - Warszawa.
Stowarzyszenie może używać w zapisie formy skrótowej: SDSiZ RP.
ARTYKUŁ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
ARTYKUŁ 3.
Stowarzyszenie może należeć i ściśle współpracować z organizacjami krajowymi
i międzynarodowymi o tym samym lub zbliżonym profilu działalności merytorycznej.
ARTYKUŁ 4.
Stowarzyszenie w miarę zaistniałych potrzeb organizacyjnych może powoływać Oddziały
Terenowe zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym Kraju.
ARTYKUŁ 5.
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci według wzorów zgodnych z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.
2. Stowarzyszenie może posiadać własny znak graficzny, własną odznakę członkowską
i własny sztandar zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
ARTYKUŁ 6.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników do prowadzenia
oraz sekretariatu Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia

księgowości

Rozdział II.
Cele działalności i sposób ich realizacji.
ARTYKUŁ 7.
Stowarzyszenie działa na rzecz specjalistów zajmujących się profesjonalnie problematyką
całożyciowego poradnictwa kariery młodzieży i osób dorosłych.
ARTYKUŁ 8.
Głównymi celami Stowarzyszenia są:
1 Integracja osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych
z poradnictwem zawodowym i edukacyjnym realizowanym w różnych resortach
budżetowych i gospodarczych.
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3
4
5
6
7

Podejmowanie działań na rzecz propagowania i doskonalenia systemu orientacji
i poradnictwa zawodowego, oraz skutecznej polityki zatrudnienia.
Wymiana doświadczeń między specjalistami zajmującymi się tą problematyką w naszym
kraju oraz w krajach europejskich i poza europejskich.
Inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie.
Działania na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji i mobilności zawodowej,
oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Działania na rzecz wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w
aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym w dziedzinie edukacyjnej i zatrudnienia.
Działania na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy
międzynarodowej.
ARTYKUŁ 9.

Sposób realizowania celów przez Stowarzyszenie:
1 Organizacja zjazdów szkoleniowych w formie narad, seminariów, konferencji krajowych
i zagranicznych, sympozjów, wykładów prowadzonych przez wybitnych znawców
problematyki poradoznawczej, warsztatów i innych form zajęć w zależności
od zachodzących potrzeb.
2 Współpraca z innymi specjalistami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi
problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego.
3 Współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi
zainteresowanymi rozwiązywaniem problemów poradnictwa zawodowego, doradztwa
personalnego i doradztwa pracy.
4 Tworzenie właściwego klimatu i warunków do efektywnej wymiany doświadczeń
pomiędzy samymi członkami Stowarzyszenia.
5 Popularyzowanie poradnictwa zawodowego szkolnego i akademickiego w środkach
masowego przekazu oraz w wydawnictwach wydawanych przez Stowarzyszenie.
6 Prowadzenie w miarę możliwości profesjonalnej działalności wydawniczej.
7 Prowadzenie w miarę zaistniałych potrzeb działalności gospodarczej zgodnej z ogólne
obowiązującymi przepisami.
Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki
ARTYKUŁ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

ARTYKUŁ 11.
1

2

Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna zajmująca się profesjonalnie problematyką
orientacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży szkolnej i akademickiej, oraz osób
dorosłych, doskonalących lub zmieniających zawód.
Na członka zwyczajnego przyjmowane są osoby po studiach wyższych, na podstawie
3

3

złożenia deklaracji oraz pisemnego wsparcia przez aktualnego członka Stowarzyszenia.
Decyzje o przyjęciu podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na najbliższym zebraniu.
Członkowie zwyczajni działają na podstawie obowiązującego Statutu.
ARTYKUŁ 12.

Prawa członka zwyczajnego:
1 Dokonywanie czynnego lub biernego wyboru Władz Stowarzyszenia.
2 Systematyczny i aktywny udział w Krajowych Zjazdach Członków Stowarzyszenia.
3 Wnoszenie własnych propozycji dotyczących tematyki Krajowych Zjazdów Członków
Stowarzyszenia.
4 Opracowywanie i korzystanie z materiałów wydawniczych Stowarzyszenia.
5 Uczestniczenie we wszelkich zebraniach, konferencjach, sesjach naukowych, bądź
imprezach
artystycznych
organizowanych
lub
współorganizowanych
przez
Stowarzyszenie oraz wnoszenie własnych propozycji dotyczących ich tematyki.
ARTYKUŁ 13.
1

2

3

Członkiem wspierającym jest osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną
lub dydaktyczną działalnością Stowarzyszenia i która różnymi formami działań
organizacyjnych oraz ekonomicznych pomagać będzie w realizacji celów i zadań
statutowych Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym zostaje osoba, która złoży pisemną deklaracje wstąpienia
do Stowarzyszenia i zostanie zatwierdzona stosowną Uchwałą Zarządu Głównego
Stowarzyszenia.
W przypadku, gdy członek wspierający jest osobą prawną, to wykonuje swe obowiązki
i korzysta z praw statutowych przez upoważnionego przez siebie pisemnie
przedstawiciela.
ARTYKUŁ 14.

Prawa członka wspierającego: Członkowi wspierającemu przysługują uprawnienia członka
zwyczajnego ustalone w Art.12 z wyłączeniem punktu 1.
ARTYKUŁ 15.
Członkostwo honorowe jest nadawane osobie fizycznej na wniosek Zarządu Głównego
Stowarzyszenia i zatwierdzone przez Krajowy Zjazd Członków Stowarzyszenia za szczególne
osiągnięcia w propagowaniu działalności merytorycznej Stowarzyszenia.
ARTYKUŁ 16.
Prawa członka honorowego:
1 Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, ale przysługuje mu
prawo do nie opłacania składek członkowskich.
2 Członkiem honorowym może być również osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.

ARTYKUŁ 17.
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
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1
2
3

4

Przestrzegania postanowień wynikających ze Statutu, odpowiednich Regulaminów
Stowarzyszenia oraz Uchwał podejmowanych przez Władze Stowarzyszenia.
Aktywnego udziału w realizacji celów i zadań podejmowanych przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia.
Propagowania i występowania z inicjatywą nowatorskich projektów rozwiązywania
problemów z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego oraz doradztwa zawodowego
i personalnego na danym terenie, w oparciu o nabytą wiedzę na prowadzonych
konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Regularnego opłacania składek członkowskich.
ARTYKUŁ 18.

Członkostwo ustaje na skutek:
1 Dobrowolnego wystąpienia w oparciu o pisemny wniosek skierowany do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia.
2 Skreślenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia z powodu uchylania się od wypełniania
obowiązków członka określonych w niniejszym statucie.
3 Skreślenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia z powodu zalegania z wpłatą składek
członkowskich przez okres 1 roku, a w uzasadnionych przypadkach 2 lat, mimo
pisemnego upomnienia.
4 [wykreślony].
5 Takie same zasady dotyczą członków wspierających.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia, ich kompetencje, tryb ich wyboru i odwołania oraz
wprowadzania zmian statutowych.
ARTYKUŁ 19.
1 Władzami Stowarzyszenia są:
a) Krajowy Zjazd Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna.
2 Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
lub jawnym w zależności od postanowień podjętych przez Krajowy Zjazd Członków
Stowarzyszenia.
3 Członkowie Władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie,.
4 Uchwały Władz Stowarzyszenia podejmowane są bezwzględna większością liczby
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
z zastrzeżeniem poniższych postanowień Statutu.
5 W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Głównego lub Głównej Komisji
Rewizyjnej w okresie trwania kadencji, przysługuje im prawo doboru nowych członków,
jednakże ich liczba nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ARTYKUŁ 20.
1
2
3

Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Członków Stowarzyszenia.
Krajowy Zjazd Członków Stowarzyszenia może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
O terminie zebrania Krajowego Zjazdu Członków Stowarzyszenia, Zarząd Główny
5

powiadamia członków Stowarzyszenia poprzez korespondencję w formie listowej lub
informatycznej (internetowej) na 30 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Członków
Stowarzyszenia.
ARTYKUŁ 21.
Kompetencje Krajowego Zjazdu Członków Stowarzyszenia:
1 Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.
2 Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji
Rewizyjnej.
3 Zatwierdzanie Uchwał podejmowanych przez Zarząd Główny.
4 Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji
Rewizyjnej.
5 Zatwierdzanie ordynacji wyborczej i przeprowadzenie wyboru Władz Stowarzyszenia, w
tym Przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji
Rewizyjnej.
6 Zatwierdzanie Regulaminu Władz Stowarzyszenia i jego Członków.
7 Ustalanie i zatwierdzanie wysokości opłat członkowskich, takich jak: wpisowego
dla nowo wstępujących do Stowarzyszenia oraz zmian aktualnej wielkości składki
rocznej.
8 Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i preliminarza budżetowego.
9 Nadawanie członkostwa honorowego.
10 Dokonywanie zmian w Statucie i Regulaminie Stowarzyszenia.
11 Podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
12 Podejmowanie Uchwał dotyczących nawiązywania formalnych umów o współpracy
z innymi organizacjami samorządowymi, rządowymi i zagranicznymi zainteresowanymi
rozwiązywaniem problemów związanych z poradnictwem i doradztwem zawodowym
młodzieży i osób dorosłych.
ARTYKUŁ 22.
Krajowy Zjazd Członków Stowarzyszenia podejmuje Uchwały bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie
i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
ARTYKUŁ 23.
W głosowaniu przy podejmowaniu wszelkich decyzji udział biorą: Członkowie zwyczajni
i honorowi.
ARTYKUŁ 24.
1

2

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Członków Stowarzyszenia, może być zwołany
na podstawie podjętej Uchwały przez Zarząd Główny lub Główną Komisję Rewizyjną,
jak również na pisemny wniosek 1/5 liczby członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Członków Stowarzyszenia zwoływany jest przez Zarząd
główny w terminie 6-ciu tygodni od otrzymania formalnej informacji.

ARTYKUŁ 25.
1

Zarząd Główny Stowarzyszenia wybierany jest przez Krajowy Zjazd Członków
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Stowarzyszenia w liczbie od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i dwóch
Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika, i pozostałych członków do zadań
specjalnych.
Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Krajowy Zjazd Członków
Stowarzyszenia w liczbie od 2 do 3 członków, w tym Przewodniczącego.
Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w zasadzie nie częściej niż jeden raz
w miesiącu, a w miarę zaistniałych potrzeb częściej. Zebrania mogą być prowadzone przy
użyciu nowych technologii (np. spotkanie na skypie, telekonferencja).
Zarząd Główny, co najmniej 1 do 2 razy w roku kalendarzowym, zwołuje Krajowy Zjazd
Członków Stowarzyszenia.
Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej obywają się co najmniej 1 do 2 razy w roku
kalendarzowym.
ARTYKUŁ 26.
Krajowy Zjazd Członków Stowarzyszenia ustala zadania i kompetencje Zarządu
Głównego i Zarządów Terenowych Stowarzyszenia.
Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego i Zarządów Terenowych określa Regulamin.
ARTYKUŁ 27.

1

2
3

Uchwały podejmowane przez Zarząd Główny zapadają większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy składu jego członków, w tym Przewodniczącego
lub jednego z Wiceprzewodniczących w przypadku nieobecności Przewodniczącego.
Podejmowane uchwały przez Zarząd Główny podlegają zatwierdzeniu na najbliższym
Krajowym Zjeździe Członków Stowarzyszenia.
Zarząd Główny reprezentuje Stowarzyszenie w podejmowaniu wszelkich decyzji
za zewnątrz.
ARTYKUŁ 28.

Kompetencje Zarządu Głównego:
1 Reprezentowanie w sprawach organizacyjnych i merytorycznych Stowarzyszenia
na zewnątrz i w jego imieniu realizowanie planów pracy przyjętych przez Krajowy Zjazd
Członków Stowarzyszenia.
2 Realizowanie preliminarza budżetowego oraz innych planów finansowych zgodnie
z wytycznymi i uchwałami zatwierdzonymi przez Krajowy Zjazd Członków
Stowarzyszenia.
3 [wykreślony].
4 Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
5 Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych.
6 Opracowanie Regulaminu pracy Władz Stowarzyszenia.
7 Występowanie z wnioskami na Krajowych Zjazdach Członków Stowarzyszenia o nadanie
lub pozbawienie członkostwa honorowego.
8 Podejmowanie Uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń europejskich i
poza europejskich.
9 Zwoływanie Krajowego Zjazdu Członków Stowarzyszenia.
10 Nadzorowanie działalności wydawniczej Stowarzyszenia w różnych możliwych formach
komunikacyjnych przekazu informacji.
11 Zarządzanie majątkiem fiskalnym i materialnym Stowarzyszenia.
ARTYKUŁ 29.
Kompetencje Głównej Komisji Rewizyjnej:
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Kontrola całokształtu działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej oraz kontrola systematycznego
opłacania składek członkowskich.
Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Krajowych
Zjazdach Członków Stowarzyszenia.
Przygotowuje wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
Stowarzyszenia.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu
Głównego z głosem nie stanowiącym (doradczym).
Regulamin określa zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej.
Rozdział V
Oddziały Terenowe i ich powoływanie
ARTYKUŁ 30.

Oddziały Terenowe mogą być powoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia na szczeblu
miast wojewódzkich i powiatowych na wniosek co najmniej 15 członków założycieli
zamieszkałych na danym terenie kraju.
ARTYKUŁ 31.
1
2
3

Teren działania Oddziału Terenowego oraz miejsce siedziby Władz Oddziału i jego nazwę
ustala się na podstawie wniosku złożonego do Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
W wybranym mieście może być utworzony tylko jeden Oddział Terenowy zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju.
Wszystkie Oddziały Terenowe podlegają Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia
ARTYKUŁ 32.
1 Władzami Oddziału Terenowego są:
a) Zjazd Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia,
b) Zarząd Oddziału Terenowego Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego Stowarzyszenia.
2 Kadencja Terenowych Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od postanowień podjętych przez Zjazd
Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia.
3 Członkowie Zarządu Oddziału Terenowego pełnią swoje funkcje społecznie.
4 Zjazd Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia podejmuje Uchwały
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
5 W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Oddziału Terenowego
Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego Stowarzyszenia w
okresie trwania kadencji przysługuje im prawo doboru nowych członków, jednakże
ich liczba nie może przekraczać 1/3 liczby pochodzących z wyboru.
ARTYKUŁ 33.

1

Najwyższą Władzą Oddziału Terenowego jest Zjazd Członków Oddziału Terenowego
Stowarzyszenia zwoływany przez Zarząd Oddziału Terenowego Stowarzyszenia.
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Zjazd Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia może być zwyczajny lub
nadzwyczajny.
O terminie zwołania Zjazdu Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia, Zarząd
Oddziału Terenowego Stowarzyszenia powiadamia swoich członków na co najmniej
14 dni przed zwołaniem Zjazdu Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia.
ARTYKUŁ 34.

1

2

Nadzwyczajny Zjazd Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia może być zwołany
na podstawie podjętej Uchwały przez Zarząd Oddziału Terenowego Stowarzyszenia lub
na pisemny wniosek złożony przez 1/5 członków Terenowego Oddziału Stowarzyszenia.
Nadzwyczajny Zjazd Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia zwoływany jest
przez Zarząd Oddziału Terenowego w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku.
ARTYKUŁ 35.

1
2

W Zjeździe Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia udział z głosem
stanowiącym biorą członkowie zwyczajni i honorowi.
Z głosem doradczym podczas Zjazdów Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia
mogą występować członkowie wspierający.
ARTYKUŁ 36.

Kompetencje Zjazdu Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia ograniczają się do
obszaru jego działania i odpowiadają kompetencjom Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia
określonym w artykułach 21 do 27 niniejszego Statutu, ale z nazewnictwem odpowiadającym
Terenowemu Oddziałowi Stowarzyszenia.
ARTYKUŁ 37.
Kompetencje Zarządu Oddziału Terenowego Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej
Oddziału Terenowego Stowarzyszenia:
1 Kompetencje Zarządów Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia ograniczają się do
obszaru ich działania i odpowiadają kompetencjom Zarządu Głównego Stowarzyszenia
określonym w artykule 28 niniejszego Statutu, ale z nazewnictwem ustalonym dla
Zarządu Oddziału Terenowego Stowarzyszenia.
2 Kompetencje Komisji Rewizyjnych Oddziałów Terenowych ograniczają się do obszaru
ich działania i odpowiadają kompetencjom Głównej Komisji Rewizyjnej określonym w
artykule 29 Statutu Stowarzyszenia.
ARTYKUŁ 38.
Zjazd Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia podejmuje Uchwały bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w
pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
ARTYKUŁ 39.
1

Oddziały Terenowe Stowarzyszenia są zobowiązane do wnoszenia opłaty rocznej
w wysokości 10% zebranych składek członkowskich na rzecz Zarządu Głównego
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2

3

Stowarzyszenia. Opłata roczna wnoszona jest na koniec każdego roku kalendarzowego.
Zarządy Oddziałów Terenowych są zobowiązane na początku roku kalendarzowego, nie
później niż do końca lutego każdego roku, przedstawić plan swojej działalności
merytorycznej i organizacyjnej Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.
Zarządy Oddziałów Terenowych są zobowiązane przedstawić pisemne sprawozdanie z
wykonania przyjętego planu działalności merytorycznej, organizacyjnej i fiskalnej na
koniec roku kalendarzowego, nie później, niż do końca stycznia kolejnego roku.
ARTYKUŁ 40.

1

2
3

Zarządy Oddziału Terenowego są wybierane przez Zjazd Członków Oddziału
Terenowego Stowarzyszenia w liczbie 5 do 9 członków, w tym obowiązkowo
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i członków do zadań
specjalnych.
Terenowa Komisja Rewizyjna wybierana jest w liczbie 2 do 3 członków, w tym
Przewodniczącego.
Posiedzenia Zarządu Terenowego Oddziału odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące,
a w miarę zaistniałych potrzeb, częściej.
Rozdział VI
Dobra majątkowe Stowarzyszenia i Oddziałów Terenowych.
ARTYKUŁ 41.
1 Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości i fundusze
(środki pieniężne).
2 Na majątek Stowarzyszenia mogą składać się w szczególności lokal biura
Stowarzyszenia i jego umeblowanie.
3 Na majątek ruchomy Stowarzyszenia składają się narzędzia pracy biurowej
np. komputery, drukarki, materiały poligraficzne itp.
4 Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia,
c) dotacje i subwencje krajowe i zagraniczne,
d) zapisy i darowizny,
e) inne, z tytułu współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.
5 Postanowienia punktu 4 powyżej stosuje się również do Oddziałów Terenowych
Stowarzyszenia.
ARTYKUŁ 42.

1

2

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia
w oparciu o obowiązujące przepisy prawne dotyczące polityki finansowej dla organizacji
pozarządowych.
Ustalone przez Zarząd Główny Stowarzyszenia zasady dotyczą również prowadzenia
gospodarki finansowej przez Oddziały Terenowe Stowarzyszenia.
ARTYKUŁ 43
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1
2
3

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych
odrębnymi przepisami prawnymi.
Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Ustalenia ustanowione w niniejszym artykule dotyczą Zarządu Głównego Stowarzyszenia
oraz Oddziałów Terenowych prowadzących taką działalność.
ARTYKUŁ 44.

1

2

Do ważności pism dotyczących zobowiązań finansowych Stowarzyszenia wymagane
są podpisy Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego oraz
jednego członka Zarządu Głównego.
Ustalenia dokonane w tym artykule dotyczą również Oddziałów Terenowych.
ARTYKUŁ 45.

1

2

Do ważności pism wychodzących ze Stowarzyszenia dotyczących spraw organizacyjnych
i informacyjnych wymagane są podpisy Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
oraz innego członka Zarządu.
Takie same procedury dotyczą również Oddziałów Terenowych.
Rozdział VII
Zasady dokonywania zmian w Statucie.
ARTYKUŁ 46.

1

2

3
4

Uchwałę dotyczącą zmian w Statucie podejmuje Krajowy Zjazd Członków
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
Zarząd Główny Stowarzyszenia ma obowiązek zgodnie z podjętą Uchwałą dotyczącą
wprowadzenia zmian w statucie, wystąpić do organów sądowych w celu przeprowadzenia
procedury rejestrowej oraz uzyskania postanowienia na okoliczność wniesienia zmian.
[wykreślony].
Zmiany w Statucie Stowarzyszenia obowiązują z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia o zmianach, wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
Rozdział VIII
Likwidacja Stowarzyszenia
ARTYKUŁ 47.

1

2
3
4
5

Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajny lub Nadzwyczajny
Krajowy Zjazd Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia
większością głosów 2/3 członków uprawnionych do głosowania, przy obecności połowy
jego członków.
[wykreślony].
[wykreślony].
Krajowy Zjazd Członków Stowarzyszenia powołuje Główną Komisję Likwidacyjną.
Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia może być przeznaczony na cele określone
Uchwałą Krajowego Zjazdu Członków Stowarzyszenia.
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Koszt likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia, a w przypadku
jego braku pokrywany jest ze środków Skarbu Państwa.
ARTYKUŁ 48.

1
2

3

W przypadku zlikwidowania Stowarzyszenia, przestają również funkcjonować Oddziały
Terenowe Stowarzyszenia.
Oddziały Terenowe w podobny sposób przeprowadzają procedury likwidacji
Stowarzyszenia powołując Komisje Likwidacyjne Oddziałów Terenowych w celu
likwidacji Stowarzyszenia działającego na danym terenie kraju.
O przeprowadzonej likwidacji Komisje Likwidacyjne Oddziałów Terenowych
powiadamiają Główną Komisję Likwidacyjną Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca.
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