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ROZDZIAŁ I
NAZWA SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CZAS TRWANIA
§1
Stowarzyszenie, zwane dalej „Stowarzyszeniem" jest posiadającym osobowość prawną
dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855) oraz
niniejszego Statutu.
§2
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych".
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§4
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
§5
Stowarzyszenie ustanawia się na czas nieograniczony.
§6
Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym oraz
nazwą w zakresie, w jakim jest to zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
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ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
Cele Stowarzyszenia są następujące:
1) rozwój rynku inwestycji kapitałowych i ułatwianie takich inwestycji,
2) organizowanie platformy współpracy uczestników tego rynku,
3) prowadzenie działalności oświatowej, w tym upowszechnianie wiedzy i kształtowanie
świadomości, w zakresie rynku inwestycji kapitałowych w Polsce i korzyściach z nich
płynących,
4) reprezentacja interesów sektora inwestycji kapitałowych wobec organów państwowych i
samorządowych, innych instytucji oraz osób fizycznych i prawnych,
5) dbałość o przestrzeganie standardów etycznych i zawodowych wśród członków
Stowarzyszenia i innych uczestników rynku inwestycji kapitałowych,
6) dbanie o dobre imię i renomę oraz rozwijanie atmosfery zaufania do sektora inwestycji
kapitałowych w Polsce,
7) prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i towarzyskiej
służącej integracji członków Stowarzyszenia.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
2) doradztwo, pomoc organizacyjno-ekonomiczną, szkolenie członków i innych podmiotów
zainteresowanych rozwojem rynku inwestycji bezpośrednich, organizację spotkań i
konferencji poświęconych sektorowi private equity,
3) przygotowywanie, prezentację i publikację analiz, ekspertyz, opinii oraz innych opracowań
dotyczących rynku inwestycji kapitałowych i jego uwarunkowań,
4) współpracę z organami państwa, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami
pozarządowymi,
5) udział w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach o celach
zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
6) popieranie i prowadzenie badań dotyczących rynku inwestycji kapitałowych,
7) (skreślony),
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8) opracowanie i wdrożenie do stosowania przez członków Stowarzyszenia kodeksu zasad
etyki zawodowej w zakresie rynku inwestycji kapitałowych (dalej jako „Kodeks
Postępowania”),
9) stworzenie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między
członkami Stowarzyszenia,
10) (skreślony).
§9
1. Na potrzeby niniejszego Statutu przez:
1) inwestycje kapitałowe rozumie się inwestycje typu private equity, w tym w
szczególności inwestycje typu venture capital, infrastrukturalne (z wyłączeniem
funduszy nieruchomościowych) oraz finansowanie typu mezzanine,
2) private equity rozumie się inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, służące
osiąganiu dochodu przez średnio- i długoterminowe zyski z przyrostu wartości
kapitału, w których inwestor z reguły aktywnie uczestniczy w zarządzaniu
przedsiębiorstwem będącym przedmiotem inwestycji.
3) (skreślony).
2. Wśród podmiotów działających na rynku inwestycji kapitałowych („uczestnicy rynku
inwestycji kapitałowych”) na potrzeby niniejszego Statutu wyróżnia się następujące
grupy:
1) Inwestorów kapitałowych - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, wspólników handlowych spółek osobowych prowadzących jako swoją podstawową działalność gospodarczą inwestycje
kapitałowe, to jest dokonywanie takich inwestycji, zarządzanie nimi oraz ich
finalizacja;
2) podmioty wspierające sektor inwestycji kapitałowych - osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wspólników
handlowych spółek osobowych – prowadzących działalność wspierającą sektor
inwestycji kapitałowych, w szczególności w zakresie doradztwa prawnego,
podatkowego, finansowego, administracyjnego, inwestycyjnego oraz działalności
badawczej i edukacyjnej.
§ 10
(skreślony).
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§ 11
(skreślony)
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA
§ 12
Stowarzyszenie tworzą:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający,
3) członkowie honorowi.
§ 13
1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec,
także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający kryteria
następujące:
1) posiadający rekomendację podmiotu będącego inwestorem kapitałowym, oraz
2) zaangażowany w działanie rynku inwestycji kapitałowych w Polsce i zainteresowany
jego rozwojem,
3) który zobowiąże się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia i Kodeksu
Postępowania.
2) Jeden inwestor kapitałowy może rekomendować przyjęcie tyko jednej osoby w poczet
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3) (skreślony).
§ 14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna (w tym także z siedzibą
za granicą) oraz osoba fizyczna (w tym także nie mająca miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) będąca:
1) inwestorem kapitałowym, lub
2) podmiotem wspierającym sektor inwestycji kapitałowych,
a ponadto spełniająca kryteria następujące:
3) jest

zaangażowana w

działanie

rynku

inwestycji

kapitałowych

w

Polsce

i zainteresowana jego rozwojem, oraz
4) zobowiąże się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia i Kodeksu Postępowania.
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2. Kandydat na członka wspierającego Stowarzyszenia powinien również posiadać i
przedstawić Zarządowi rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Przy
czym członek zwyczajny może rekomendować wielu członków wspierających.
§ 15
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się na podstawie uchwały Zarządu podjętej po
rozpatrzeniu złożonego wniosku zainteresowanego. Zarząd może przygotować wzór wniosku
(deklaracji) członkostwa zwyczajnego i wspierającego.
§ 16
Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia – z dniem otrzymania przez Zarząd
stosownego oświadczenia,
2) śmierci członka Stowarzyszenia (dotyczy osób fizycznych),
3) wykreślenia członka wspierającego Stowarzyszenia z właściwego rejestru (dotyczy osób
prawnych),
4) z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez cztery miesiące – na mocy
uchwały Zarządu,
5) w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień § 18 poniżej,
6) zaprzestania spełniania wymogów określonych w § 13 ust. 1 (w odniesieniu do członków
zwyczajnych) albo § 14 ust. 1 (w odniesieniu do członków wspierających) niniejszego
Statutu, w tym w szczególności cofnięcia danemu członkowi zwyczajnemu rekomendacji
przez podmiot będący inwestorem kapitałowym – w dacie zaprzestania spełniania tych
wymogów, w tym w szczególności w dacie otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia
oświadczenia danego inwestora kapitałowego o cofnięciu rekomendacji danemu
członkowi zwyczajnemu; ustanie członkostwa w przedmiotowym wypadku jest
stwierdzane uchwałą Zarządu,
7) w odniesieniu do członka wspierającego w razie trwałego zaprzestania prowadzenia przez
członka wspierającego działalności polegającej na prowadzeniu, zarządzaniu lub finalizacji
inwestycji kapitałowych lub działalności wspierającej inwestycje kapitałowe; ustanie
członkostwa w przedmiotowym wypadku jest stwierdzane uchwałą Zarządu,
8) wydania wobec członka wspierającego prawomocnego orzeczenia albo ostatecznej decyzji
administracyjnej, której skutkiem jest zakaz prowadzenia działalności polegającej na
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prowadzeniu, zarządzaniu lub finalizacji inwestycji kapitałowych lub działalności
wspierającej inwestycje kapitałowe; ustanie członkostwa w przedmiotowym wypadku jest
stwierdzane uchwałą Zarządu.
§ 17
1. W przypadku ustania członkostwa Stowarzyszenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia

stosownie do §16 pkt 6) powyżej (za wyjątkiem gdy następuje to wskutek zastosowania
postanowień ust. 2 poniżej), inwestor kapitałowy, który rekomendował ustępującego
członka zwyczajnego, może rekomendować inną osobę jako kandydata na członka
zwyczajnego Stowarzyszenia.
2. Ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia danego inwestora kapitałowego

powoduje cofnięcie wszystkich rekomendacji udzielonych przez tego inwestora
kapitałowego członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.
3. W przypadku utraty członkostwa w trakcie roku składki należne od członka

Stowarzyszenia, którego członkostwo ustało należne są w pełnej kwocie za cały rok
kalendarzowy, w którym nastąpiła utrata członkostwa, a jeżeli składki zostały już zapłacone
to nie podlegają zwrotowi.
§ 18
1. W przypadku uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień
niniejszego Statutu lub podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia
lub naruszenia postanowień Kodeksu Postępowania przyjętego przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia, co zostanie stwierdzone po przeprowadzeniu postępowania
zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania, Zarząd może podjąć uchwałę o
wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia
wymaga większości 2/3 głosów.
2. Podejmując powyższą uchwałę Zarząd winien jednocześnie zarządzić skreślenie
wykluczonego ze Stowarzyszenia członka z listy członków Stowarzyszenia. O podjęciu
powyższej uchwały Zarząd powiadamia pisemnie członka, którego ona dotyczy, doręczając
im odpis uchwały.
3. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 1 powyżej, członkom których one dotyczą
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Odwołanie
powyższe – pod rygorem jego bezskuteczności – wnosi się pisemnie do Zarządu, w terminie
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14 dni od daty doręczenia członkowi uchwały. Wniesienie odwołania od powyższych
uchwał Zarządu wstrzymuje ich wykonalność.
4. W razie wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zarząd zobowiązany jest
umieścić tę sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia rozpoznając odwołanie
od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 1 powyżej, oddala odwołanie albo je
uwzględnia i uchyla zaskarżoną uchwałę Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, o której mowa w poprzednim zdaniu wymaga większości 2/3 głosów.
§ 19
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych

postanowieniami niniejszego Statutu,
2) uczestniczyć we wszystkich pracach i inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
3) składać wnioski oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia,
4) otrzymywać opinie, wydawnictwa, analizy oraz inne opracowania przygotowywane przez

Stowarzyszenie.
§ 20
Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz
uchwały jego władz,
2) swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, a zwłaszcza wspierać podejmowane
przez nie inicjatywy,
5) udzielać Stowarzyszeniu wszelkich informacji koniecznych do jego prac, z wyłączeniem
informacji stanowiących tajemnicę handlową lub zawodową członka Stowarzyszenia,
6) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w określonej wysokości.
§ 21
1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym lub prawnym, w tym
również zwyczajnym lub wspierającym członkom Stowarzyszenia, w uznaniu ich
szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego statutowych celów.
2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków.
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3. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia może nastąpić jedynie wyjątkowo w
przypadku rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia. Utrata członkostwa
honorowego następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością 4/5 głosów.
4. Założycielom Stowarzyszenia przysługuje prawo do posługiwania się tytułem honorowym
członka założyciela Stowarzyszenia, tak długo jak pozostają członkami Stowarzyszenia.
Nabycie tytułu jest stwierdzane uchwałą Zarządu.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA I JEGO REPREZENTOWANIE

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 22
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 23
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów, chyba że
niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość.
2. Władze stowarzyszenia mogą podejmować ważne uchwały, o ile wszyscy członkowie danej
władzy zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej
połowa członków danej władzy Stowarzyszenia, przy czym powyższy wymóg kworum nie
dotyczy Walnego Zebrania Członków.
3. Jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie danej władzy Stowarzyszenia, można
podejmować ważne uchwały niezależnie od zawiadomienia członków o posiedzeniu.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne
przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych sprawach na żądanie choćby
jednego członka danej władzy.
B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 24
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 25
1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie
zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
wspierający Stowarzyszenia, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
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4. Członek Stowarzyszenia uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków osobiście.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalenie wieloletnich programów działania Stowarzyszenia oraz wytycznych jego
działania,
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za
ubiegły rok oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok,
4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich
obowiązków w poprzednim roku,
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosownie do
postanowień niniejszego Statutu,
6) zmiana statutu stosownie do postanowień Rozdziału VI niniejszego Statutu,
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia stosownie do postanowień
Rozdziału VII niniejszego Statutu,
8) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
9) uchwalanie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia wysokości składek członkowskich, oraz
w razie potrzeby regulaminu ich opłacania,
10) uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
11) zbycie lub nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
12) powoływanie pełnomocnika do reprezentacji Stowarzyszenia w umowach i sporach
z członkami Zarządu Stowarzyszenia,
13) inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania członków stosownie do
postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa.
§ 27
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 28
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się nie później niż w terminie 6
miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.
2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być:
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1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia
za ubiegły rok oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia a ubiegły
rok,
3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez
nich obowiązku w poprzednim roku.
§ 29
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się, gdy władze Stowarzyszenia uprawnione
do jego zwołania lub podmioty uprawnione do wnioskowania o jego zwołanie uznają to za
wskazane.
§ 30
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 10% (dziesięć procent) członków
zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać
zwołane w terminie 7 (siedem) dni od dnia złożenia wniosku przez uprawnionego.
3. Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane na dzień przypadający nie później niż
w terminie 7 (siedem) tygodni od daty zwołania.
4. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie zostanie zwołane przez Zarząd w terminach
określonych w ust. 2 i 3 powyżej, prawo zwołania Walnego Zebrania przysługuje Komisji
Rewizyjnej.
§ 31
Walne Zebrania Członków odbywają się w Warszawie lub w innej miejscowości na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 32
1. Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez zawiadomienia wysyłane do wszystkich
członków Stowarzyszenia listem, faksem lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem
odbioru.

Zawiadomienia wysyła się co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem

Walnego Zebrania Członków.
2. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania Członków
oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu
Stowarzyszenia wskazać należy ponadto treść proponowanych zmian.
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§ 33
1. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad przestawionym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania
Członków, chyba że na zebraniu obecni są wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
Ponadto, jeżeli na Walnym Zebraniu Członków obecni są wszyscy członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może podejmować ważne uchwały niezależnie
od tego, czy zostało prawidłowo zwołane.
2. Walne Zebranie Członków może odbywać się jak również możliwy jest udział w Walnym
Zebraniu

Członków

przy

wykorzystaniu

środków

komunikacji

elektronicznej.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków określa czy Walne Zebranie Członków
będzie odbywać się albo czy istnieje możliwość udziału w Walnym Zebraniu Członków przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz zawiera opis sposobu
uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Wykorzystanie środków komunikacji
elektronicznej w głosowaniach na Walnym Zebraniu Członków odbywa się przy
zapewnieniu co najmniej dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach
której członek Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad Walnego Zebrania
Członków oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku obrad
Walnego Zebrania Członków.

C. ZARZĄD
§ 34
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) lub więcej członków, w tym Prezesa Zarządu,
wybieranego przez Zarząd spośród grona członków Zarządu w głosowaniu tajnym. O liczbie
członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków. W braku odmiennej uchwały
powołuje się Zarząd w składzie trzyosobowym.
2. Kadencja Zarządu trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Zarządu powoływani są na okres
wspólnej kadencji.
3. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub
innych osób fizycznych wskazanych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani w każdym czasie przez Walne
Zebranie Członków. Zarząd po upływie kadencji sprawuje swoje funkcje aż do powołania
nowego Zarządu. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat
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oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Zarządu lub z
upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek
Zarządu nie zostanie odwołany ze składu Zarządu.
5. W przypadku gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, Zarząd
może podjąć uchwałę o uzupełnieniu swojego składu o innego członka zwyczajnego
Stowarzyszenia, który sprawuje funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
Uzupełnienie składu Zarządu, w sposób opisany powyżej, nie może dotyczyć więcej niż
połowy jego składu.
§ 35
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Do Zarządu Stowarzyszenia należy prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia, jego
reprezentacja oraz inne sprawy przewidziane postanowieniami niniejszego Statutu.
3. W przypadku sporu pomiędzy członkami Zarządu, co do prowadzenia jakiejkolwiek sprawy
Stowarzyszenia lub jeżeli dana sprawa przekracza zakres zwykłych czynności
Stowarzyszenia, potrzebna jest uchwała Zarządu.
4. Szczegółowy tryb pracy Zarządu może zostać określony w Regulaminie Zarządu
uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.
5. W określonych niniejszym Statutem wypadkach Zarząd przed podjęciem określonej
czynności obowiązany jest uzyskać uchwałę Walnego Zebrania Członków.
6. Zarząd uprawniony jest w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach podjąć uchwałę
o obniżeniu poszczególnym członkom Stowarzyszenia wysokości składki członkowskiej
a nawet o czasowym zawieszeniu obowiązku jej płacenia. Taka uchwała Zarządu powinna
zostać zatwierdzona przez najbliższe Walne Zebranie Członków.
§ 36
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie w sądzie i poza sądem.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do zaciągania zobowiązań oraz reprezentowania
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa i jednego członka Zarządu.
3. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych
przez Zarząd Stowarzyszenia w tym w szczególności poprzez działającego na podstawie
pełnomocnictwa sekretarza generalnego Stowarzyszenia.
4. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje
pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.
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5. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniu albo w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie,
za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób gwarantujący możliwość
porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Zarządu).
6. W razie zwołania posiedzenia Zarządu możliwy jest udział członków Zarządu w takim
posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.
7. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej
komunikacji na odległość jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Protokół z głosowania przeprowadzonego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniej komunikacji na odległość, utrwalający w szczególności treść
podjętych w tym trybie, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej.
§ 37
1. Zarząd może powołać oraz odwołać sekretarza generalnego Stowarzyszenia.
2. Sekretarz generalny Stowarzyszenia pełni funkcje wykonawcze, a w szczególności kieruje
bieżącą działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność z tytułu swej działalności
przed Zarządem Stowarzyszenia.
§ 38
1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 maja, a następnie
Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
w poprzednim roku kalendarzowym oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.
2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków
udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać wszelkie dokumenty dotyczące
działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

D. KOMISJA REWIZYJNA
§ 39
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) lub 5 (pięciu) członków, w tym
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz innych funkcyjnych członków Komisji
Rewizyjnej. O liczbie członków Komisji Rewizyjnej i pełnionych przez nich funkcjach
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decyduje Walne Zebranie Członków. W braku odmiennej uchwały powołuje się Komisje
Rewizyjną w składzie trzyosobowym.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Komisji Rewizyjnej
powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków
Stowarzyszenia lub innych osób fizycznych wskazanych przez członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani w każdym czasie
przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna po upływie kadencji sprawuje swoje
funkcje aż do powołania nowej Komisji Rewizyjnej. W przypadku złożenia przez członka
Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają
z dniem odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej lub z upływem jednego miesiąca od dnia
złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Komisji Rewizyjnej nie zostanie odwołany
ze składu Komisji Rewizyjnej.
5. W przypadku gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji,
Komisja Rewizyjna może podjąć uchwałę o uzupełnieniu swojego składu o innego członka
zwyczajnego Stowarzyszenia, który sprawuje funkcję do najbliższego Walnego Zebrania
Członków. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej, w sposób opisany powyżej, nie może
dotyczyć więcej niż połowy jej składu.
§ 40
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza
działalnością finansową,
2) ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
3) przedkładanie

Zwyczajnemu

Walnemu

Zebraniu

Członków

corocznego

sprawozdania z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej,
zawierającego również opinię w zakresie udzielenia absolutorium członkom
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały na posiedzeniu albo poza posiedzeniem w
trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
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odległość (telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób gwarantujący
możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej).
4. W razie zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej możliwy jest udział członków Komisji
Rewizyjnej w takim posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.
5. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej
komunikacji na odległość jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Komisji
Rewizyjnej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Protokół z głosowania przeprowadzonego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniej komunikacji na odległość, utrwalający w szczególności treść
podjętych na tym posiedzeniu uchwał, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej.
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ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 41
Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dotacje i subwencje,
4) wpływy ze zbiórek, aukcji, konkursów, wystaw, kursów i innych imprez publicznych,
5) odsetki bankowe od zgromadzonych środków
6) dochody z własnej działalności statutowej, w tym z tytułu zawartych umów
cywilnoprawnych, organizowanych konferencji, seminariów, spotkań,
7) dochody z majątku Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§ 42
Statut Stowarzyszenia może zostać zmieniony na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów, przy czym do zmiany § 42 i § 44 niniejszego Statutu
wymagana jest większość 4/5 głosów.
§ 43
Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga wpisania do rejestru.
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ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§ 44
1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu
i likwidacji, przeprowadzanych stosownie do postanowień prawa.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały
Walnego Zebrania Członków podjętej większością 4/5 głosów.
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ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 45
Pierwszy Zarząd i pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane, na podstawie uchwały
komitetu założycielskiego Stowarzyszenia. Założyciele Stowarzyszenia są uprawnieni do
uchwalenia składek członkowskich Stowarzyszenia i uchwała założycieli Stowarzyszenia w tym
przedmiocie ma moc uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 46
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie znajdują zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, w tym zwłaszcza Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855).
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