STATUT
STOWARZYSZENIA
POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM
KIEROWCOM
(SPiNKa)

WARSZAWA, czerwiec 2011

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym
Kierowcom – SPiNKa” i zwane jest w dalszej części statutu
„Stowarzyszeniem”.
§2
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego
władz jest m. st. Warszawa.
§3
Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną, działającą na podstawie
obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego
tytułu posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe, podlegające legalizacji
przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o
tym samym lub podobnym profilu działania.
§6
Stowarzyszenie, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, może
posiadać oraz używać odznaki i pieczęcie, zawierające nazwę Stowarzyszenia i
jego znak graficzny.
§7
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§8
Czas działania Stowarzyszenia nie jest z góry ograniczony.
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Rozdział II
Cel i zasady działania
§9
Stowarzyszenie uznaje za swoje podstawowe cele:
1. wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom lub
opiekunom prawnym, oraz osobom na których pozostają utrzymaniu - w
sprawach związanych z:
1) motoryzacją,
2) ułatwianiem wykonywania czynności życiowych.
2. integrację środowiska niepełnosprawnych kierowców,
3. reprezentowanie środowiska w relacjach zewnętrznych,
4. wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych
kierowców.
5. budowanie powszechnej świadomości społecznej o naturalnym
współistnieniu, współpracy i poszanowaniu praw osób o różnym
poziomie zdolności fizycznych,
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. inicjowanie rozwiązań legislacyjnych dotyczących niepełnosprawnych
kierowców,
2. organizowanie i tworzenie funduszy przeznaczonych na podnoszenie
poziomu bezpieczeństwa jazdy osób niepełnosprawnych, oraz
związanych z ułatwianiem im wykonywania czynności życiowych,
3. organizowanie konkretnych przedsięwzięć ukierunkowanych
potrzeby niepełnosprawnych kierowców i ich rodzin,

na

4. tworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych kierowców w ramach
struktur stowarzyszenia i tworzonych przez niego inicjatyw
gospodarczych,
5. partnerską współpracę z podmiotami gospodarczymi, tworzącą
wzajemnie korzystne relacje ekonomiczne, w postaci ofert zakupu
niezbędnych dóbr i usług motoryzacyjnych przez członków
Stowarzyszenia,
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6. tworzenie odpowiednich procedur i systemu ochrony prawnej dla
niepełnosprawnych uczestników ruchu drogowego,
7. współpracę z instytucjami, urzędami administracji państwowej i
samorządowej w kreowaniu rozwiązań zmierzających do tworzenia
lokalnych, przyjaznych środowisk dla wszystkich użytkowników
pojazdów,
8. organizowanie szkoleń, targów, spotkań i konferencji popularyzujących
wiedzę o problemach i potrzebach niepełnosprawnych kierowców,
9. pomoc i wsparcie niepełnosprawnych kierowców w załatwianiu spraw
indywidualnych, w relacjach z urzędami i instytucjami,
10.współpracę z organizacjami międzynarodowymi, zajmującymi się
problematyką niepełnosprawności wśród uczestników ruchu
drogowego,
11.współpracę z mediami artykułującymi problematykę niepełnosprawnych
uczestników ruchu drogowego,

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.
§ 12
1. Członkami zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele
polski, będący osobami niepełnosprawnymi, zdolnymi do prowadzenia
pojazdów mechanicznych, którzy zadeklarują współpracę i pomoc w zakresie
urzeczywistniania celów Stowarzyszenia i na podstawie złożonej deklaracji
zobowiążą się do przestrzegania postanowień statutu.
1) członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także osoba, która
sprawując opiekę nad osobą niepełnosprawną, niezdolną do
samodzielnego prowadzenia pojazdu, używa do tego celu własnego
samochodu oraz spełnia wymogi formalne opisane w § 12 pkt. 1
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2) członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również każda
osoba sprawna fizycznie, która zadeklaruje aktywne zaangażowanie
na rzecz realizacji zadań statutowych organizacji oraz spełnia
wymogi formalne opisane w § 12 pkt. 1
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na
podstawie pisemnej deklaracji. Przyjęcia dokonuje Zarząd Główny
(Oddziału). W przypadku osób sprawnych fizycznie i opiekunów osób
niepełnosprawnych, wymagany jest na deklaracji podpis (rekomendacja)
członka wprowadzającego.
3. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny lub honorowy.
4. W przypadku negatywnej decyzji o przyjęciu w poczet członków
Stowarzyszenia przez Zarząd Oddziału, zainteresowanemu przysługuje
prawo odwołania się do Zarządu Głównego.
§ 13
Wykaz przyjętych członków, Zarząd Oddziału przesyła do Zarządu Głównego.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
2. wyrażania swoich opinii i propozycji
dotyczących działalności
Stowarzyszenia na zebraniach, zjazdach i spotkaniach,
3. korzystania ze wszystkich pomocy i środków będących w dyspozycji
Stowarzyszenia,
4. noszenia odznaki Stowarzyszenia.
§ 15
Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz
przyczynianie się do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
2. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej
przez Walne Zgromadzenie,
3. przestrzeganie norm współżycia społecznego,
4. twórcze i aktywne
Stowarzyszenia.

uczestniczenie
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w

działalności

struktur

§ 16
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie
zarządowi właściwego oddziału.
2. Uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu z powodu zalegania z opłatą
składek członkowskich za okres jednego roku, pomimo pisemnego
upomnienia.
3. Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego za działalność niezgodną ze statutem Stowarzyszenia i
uchwałami jego władz oraz za czyny nie licujące z godnością członka
Stowarzyszenia.
4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę
dodatkową utraty praw publicznych.
5. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości
prawnej.
6. Śmierci członka.
7. Wygaśniecie członkostwa następuje z datą podjęcia stosownej uchwały
przez właściwy zarząd.
§ 17
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła
wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób
przyczyniła się do jego rozwoju lub znaczenia.
2. Godność członkostwa honorowego nadaje Walne Zgromadzenie, na wniosek
Zarządu Głównego, w głosowaniu tajnym, większością co najmniej 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Godność członkostwa honorowego może być nadana, wraz ze złotą odznaką
Stowarzyszenia obywatelom obcych państw, jako dowód uznania wybitnego
wkładu w rozwój polskiej organizacji i znaczącą pomoc jej członkom.
4. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i
zwolniony jest z opłat członkowskich.
5. Członkowie honorowi, obywatele obcych państw, nie mają czynnego i
biernego prawa wyborczego.
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§ 18
1. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu Głównego, większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Powodem pozbawienia członkostwa honorowego jest sprzeniewierzenie się
przez członka idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień
statutu.
§ 19
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych.
2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez
swojego przedstawiciela.
3. Warunkiem posiadania statusu członka wspierającego jest zadeklarowanie na
rzecz Stowarzyszenia pomocy finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej oraz
terminowe ich realizowanie.
§ 20
1. Członek wspierający ma prawo do:
1) zgłaszania wniosków i postulatów przyczyniających się do realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) otrzymywania informacji o bieżących kierunkach działalności
Stowarzyszenia,
4) otrzymywania okresowych sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia,
5) udziału w walnym zgromadzeniu w charakterze obserwatora.
2. Szczegółowy zakres obowiązków i form wspierania Stowarzyszenia przez
członka wspierającego określa każdorazowo umowa pomiędzy nim, a
Stowarzyszeniem.
§ 21
1. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
1) dobrowolnego, pisemnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu
Głównego przez członka wspierającego,
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2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego, w związku z nie
wywiązywaniem się przez członka wspierającego z przyjętych
zobowiązań.
§ 22
Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz
głos stanowiący na walnych zgromadzeniach.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 23
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd Główny,
3) Rada Programowa,
4) Główna Komisja Rewizyjna,
5) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli inne
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
4. Nowo wybrane władze Stowarzyszenia konstytuują się nie później, niż w
ciągu miesiąca od dnia wyborów.
5. W czasie kadencji władze mogą dokooptować na miejsce członków
ustępujących lub miejsca wakujące, nowych członków w liczbie nie
przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
Walne Zgromadzenie
§ 24
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków lub
Delegatów, które może mieć charakter Zwyczajny lub Nadzwyczajny.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w przypadku kiedy liczba
członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy liczbę 100 osób.
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3. Wybór delegatów dokonywany jest każdorazowo, proporcjonalnie do liczby
członków zwyczajnych Stowarzyszenia w ten sposób, aby całkowita liczba
delegatów na Walne Zgromadzenie nie przekroczyła liczby 100 delegatów.
Ostateczne proporcje liczby członków przypadające na każdy ze 100
mandatów określa, w drodze uchwały, Zarząd Główny.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie programów
Stowarzyszenia,

działalności

statutowej

i

finansowej

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego,
Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, na
wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4. wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego, oraz dokonanie ewentualnego podziału stanowisk
w Zarządzie,
5. rozstrzyganie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
7. uchwalanie regulaminów określających zasady i formy działalności
władz Stowarzyszenia,
8. uchwalanie zmian statutu,
9. uchwalanie wysokości rocznych składek i opłat członkowskich,
10. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia przez Stowarzyszenie
wyodrębnionych pod względem prawnym jednostek organizacyjnych
oraz przynależności do innych organizacji, w tym międzynarodowych,
11. powoływanie Rady Programowej,
12. podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłaszanych przez członków
lub delegatów,
13. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.
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§ 26
Odwołanie Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia wymaga większości ¾ oddanych głosów przy obecności, co
najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
§ 27
1. Walne Zgromadzenie odbywa się raz na 4 lata w czasie i miejscu
wyznaczonym przez Zarząd Główny.
2. O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Zarząd Główny zobowiązany
jest zawiadomić pisemnie Zarządy Oddziałów przynajmniej na 30 dni przed
terminem Zgromadzenia wraz z podaniem porządku obrad.
§ 28
1. W Walnym Zgromadzeniu udział z głosem stanowiącym posiadają:
1) delegaci oddziałów wybrani według klucza ustalonego każdorazowo
przez Zarząd Główny,
2) członkowie honorowi Stowarzyszenia – obywatele polscy.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym:
1) członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia, jeśli nie zostali
wybrani delegatami,
2) zaproszeni goście.
§ 29
Walne Zgromadzenie jest ważne przy obecności co najmniej połowy liczby
członków (delegatów). W razie braku quorum wyznacza się nowy termin, w
którym uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych. Głosowanie jest
tajne. Na wniosek większości może być zarządzone głosowanie jawne.
§ 30
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na żądanie co najmniej połowy oddziałów, zgłoszone na piśmie
Zarządowi Głównemu,
4) na żądanie co najmniej 1/5 liczby członków zgłoszone na piśmie
Zarządowi Głównemu.
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2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
3. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie lub
delegaci wybrani na ostatnie Walne Zgromadzenie oraz członkowie
honorowi – obywatele polscy.
4. Zarząd Główny obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania na piśmie, z umieszczeniem w
porządku dziennym spraw, na skutek których nastąpiło żądanie zwołania
Zgromadzenia.
Zarząd Główny
§ 31
Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z 5 – 9 członków wybranych na
Walnym Zgromadzeniu.
§ 32
Zakres działania Zarządu Głównego:
1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami
Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
2. powoływanie, rozwiązywanie oraz
oddziałów, komisji, zespołów i sekcji,

nadzorowanie

działalności

3. powoływanie komitetów redakcyjnych wydawnictw Stowarzyszenia,
4. uchwalanie okresowych planów działalności
preliminarza budżetowego i zatwierdzanie bilansu,

merytorycznej,

5. uchwalanie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego,
zarządów oddziałów, komisji, sekcji i innych,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
7. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach
krajowych i zagranicznych oraz współdziałanie z tymi
stowarzyszeniami i innymi organizacjami,
8. podejmowanie uchwał o delegowaniu członków Stowarzyszenia na
kongresy, konferencje, seminaria naukowe w kraju i zagranicą,
9. przyznawanie wyróżnień oraz odznak honorowych Stowarzyszenia,
występowanie o nadawanie odznaczeń państwowych lub honorowych
innych organizacji.
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§ 33
1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes Stowarzyszenia, co najmniej
raz na kwartał.
2. Na żądanie, zgłoszone na piśmie, co najmniej połowy członków Zarządu
Głównego, prezes Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać posiedzenie
Zarządu w ciągu 2 tygodni.
3. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym;
przewodniczący oddziałów, przewodniczący komisji merytorycznych i
przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie.
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§ 34
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia, drogą głosowania (zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków), wybiera ze
swego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
Podział stanowisk w Zarządzie może zostać ustalony na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia, w takim przypadku Zarząd nie obsadza stanowisk
samodzielnie w swoim składzie.
Zarząd Główny powołuje Prezydium Zarządu w składzie 3 - 5 osób, w tym:
prezes, wiceprezes i skarbnik.
2. Prezydium kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie między
posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem działalności
Prezydium, uchwalonym przez Zarząd Główny.
3. Prezydium składa sprawozdanie ze swojej działalności na posiedzeniach
plenarnych Zarządu Głównego.
4. W posiedzeniach Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym prezesi
Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone na wniosek
Prezydium.
5. Uchwały Prezydium podejmowane są większością głosów przy obecności co
najmniej 3 członków, w tym prezesa lub jego zastępcy.
6. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej, niż raz
na 6 tygodni.
§ 35
1. Zasady pracy Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie.
2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych.
Rada Programowa
§ 36
1. Rada Programowa Stowarzyszenia liczy do 15 członków.
2. Rada Programowa wybiera ze swojego
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza .

grona

Przewodniczącego,

3. Do zadań Rady Programowej należy:
1) przygotowanie programu działania Stowarzyszenia i przedstawienie
go do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie,
2) dokonywanie okresowych ocen realizacji celów Stowarzyszenia,
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3) inicjowanie i proponowanie
Stowarzyszenia,

nowych

kierunków

działania

4) prezentowanie dorobku Stowarzyszenia na zewnątrz.
Główna Komisja Rewizyjna
§ 37
1. Główna Komisja Rewizyjna liczy 3 - 5 członków w tym: przewodniczący i
sekretarz, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Do ważności uchwał Komisji niezbędna jest obecność co najmniej 3
członków.
§ 38
1. Główna Komisja Rewizyjna powoływana jest do przeprowadzania, co
najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem
celowości, rzetelności i gospodarności. Komisja składa odpowiednie
sprawozdania i wnioski Walnemu Zgromadzeniu.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego
z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
3. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność komisji rewizyjnych
oddziałów.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach
Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.
5. Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie
ze swojej działalności i jej wyników, a także wnioskuje w przedmiocie
absolutorium dla Zarządu Głównego.
6. Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa
regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
Sąd Koleżeński
§ 39
Sąd Koleżeński liczy 3 - 5 członków w tym: przewodniczący i sekretarz,
wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
§ 40
1. Sąd Koleżeński powołany jest do oceny i rozstrzygania sporów wynikłych
między członkami w obrębie Stowarzyszenia, a także do rozpatrywania
spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, jak również czynów nie
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licujących z godnością członka Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński może orzekać kary: upomnienia, zawieszenia w prawach
członka od 3 miesięcy do 1 roku oraz wykluczenia ze Stowarzyszenia.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania
się w ciągu miesiąca do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Zasady i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin zatwierdzony
przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V
Oddziały terenowe
§ 41
1. Oddziały terenowe powołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia, jeżeli na
danym terenie zgłosi chęć przystąpienia do Stowarzyszenia co najmniej 50
członków.
2. Teren działalności oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie
z podziałem terytorialnym kraju.
§ 42
1. Władzami oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja władz oddziału trwa 4 lata.
3. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, które
może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 43
1. Walne Zebranie Członków oddziału zwołuje Zarząd Oddziału nie później niż
na 1 miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.
2. Porządek dzienny Walnego Zebrania Członków Oddziału ogłasza Zarząd
Oddziału, co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem
zebrania.
3. Uchwały w oddziale terenowym zapadają zgodnie z zasadami § 35 pkt. 2
Statutu.
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§ 44
1. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) uchwalanie planu działalności merytorycznej i finansowej Oddziału
zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego
Zgromadzenia Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu
Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na
wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,
5) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.
§ 45
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Oddziału z
własnej inicjatywy lub w ciągu 30 dni na żądanie:
1) Komisji Rewizyjnej Oddziału,
2) 1/3 liczby członków Oddziału,
3) Zarządu Głównego.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
Zarząd Oddziału
§ 46
Zarząd Oddziału składa się z 3 - 5 członków w tym: przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego i skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie
Członków Oddziału.
§ 47
1. Do zakresu działania zarządu oddziału należy:
1) reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na
swoim terenie,
2) opracowywanie programów działalności merytorycznej, planu
wydatków i dochodów oraz sprawozdań z działalności statutowej i
finansowej oraz przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków
oraz Zarządowi Głównemu,
3) kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami
statutu,
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4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu
Głównego,
5) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału,
6) przyjmowanie nowych członków spośród osób fizycznych
i przesyłanie listy nowych członków Zarządowi Głównemu,
7) skreślanie członków z powodu niepłacenia składek członkowskich,
8) przedkładanie Zarządowi Głównemu protokołów Walnych Zebrań
Członków Oddziału i sprawozdań Komisji Rewizyjnej Oddziału,
9) składanie Zarządowi Głównemu okresowych
merytorycznych i finansowych ze swej działalności,

sprawozdań

10) przedkładanie Zarządowi Głównemu postulatów uchwalonych przez
Walne Zebranie Członków Oddziału, wniosków o nadanie
i pozbawienie godności członka honorowego i odznaczeń
honorowych,
11) powoływanie i nadzorowanie działalności sekcji problemowych,
12) powoływanie i rozwiązywanie kół terenowych i nadzorowanie ich
działalności.
§ 48
1. Sekcje problemowe powoływane są w oddziałach na okres 4 lat jako
odpowiedniki komisji problemowych Stowarzyszenia.
2. W skład sekcji wchodzą członkowie Stowarzyszenia z terenu objętego
działalnością oddziału, którzy zgłoszą chęć brania udziału w ich pracach.
3. Członkowie sekcji wybierają spośród swego grona przewodniczącego
i sekretarza.
§ 49
Komisja Rewizyjna Oddziału liczy 3 członków i działa na tych samych
zasadach jak Główna Komisja Rewizyjna. Jej kadencja trwa 4 lata.
§ 50
Koła terenowe, ich walne zebrania i zarządy działają w sposób analogiczny jak
w oddziałach. Koła nie wybierają komisji rewizyjnych.

Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 51
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
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§ 52
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) subsydia i dotacje,
3) darowizny i zapisy testamentowe,
4) dochody z działalności statutowej,
5) dochody z działalności gospodarczej.
§ 53
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.
§ 54
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawnieni są: Prezes lub
Wiceprezes.
2. Do zaciągania i podpisywania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia upoważnieni są łącznie: Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik.
3. Każda decyzja dotycząca zmiany w majątku Stowarzyszenia wymaga
podjęcia stosownej, przedmiotowej uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wszystkie dokumenty finansowe, nie dotyczące składników majątkowych
Stowarzyszenia, podpisuje Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VII
Działalność gospodarcza
§ 55
1. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić
działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z tej działalności służy do realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Członkowie Stowarzyszenia pracują na rzecz Stowarzyszenia społecznie
z wyjątkiem pracy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez
Stowarzyszenie, którą wykonują odpłatnie.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zawierać umowy o
pracę, umowy – zlecenia i umowy o działo z osobami fizycznymi
i prawnymi.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może również uczestniczyć
w spółkach kapitałowych i fundacjach według zasad określonych w
odrębnych przepisach.
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Rozdział VIII
Zmiana statutu
§ 56
Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4
głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

Rozdział IX
Rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 57
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów przy obecności
co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania przy uwzględnieniu
zasad § 27 ust. 2.
§ 58
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.

Zarząd Stowarzyszenia
SPiNKa
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