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Statut Stowarzyszenia
Inwestorów Indywidualnych
(Tekst jednolity)

Tekst jednolity Statutu z dnia
15 maja 2010 r., uwzględniający
zmiany wprowadzone uchwałą
ZWZ nr 2/XIX/2011 z dnia
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: “Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych”, dalej zwane
“Stowarzyszeniem”.
§ 2. Stowarzyszenie działa na mocy:
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104,
z późniejszymi zmianami),
2) niniejszego Statutu,
3) uchwał Walnego Zebrania,
4) uchwał Zarządu.
§ 3. 1. Stowarzyszenie jest niezależnym, apolitycznym, edukacyjnym, samorządnym i trwałym
zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 4. 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
§ 5. 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy w całości realizacji celów statutowych.
§ 6. 1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – Oddziały, obejmujące swoim
zasięgiem działania część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Oddział nie może posiadać osobowości prawnej.
§ 7. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego, odznak, pieczęci
i druków firmowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§ 8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o celach
niesprzecznych z celami realizowanymi przez Stowarzyszenie.
§ 8a. Ilekroć w Statucie występują poniższe określenia, mają one następujące znaczenie:
1) Członek pełnoprawny – członek zwyczajny Stowarzyszenia, który nie jest zawieszony
w prawach członkowskich zgodnie z § 19 ust. 7,
2) Członek Zarządu – Prezes lub Wiceprezes Zarządu,
3) Dzień Rejestracji – dzień rejestracji na Walne Zebranie, który przypada na 16 dni
przed Walnym Zebraniem. Jeżeli szesnasty dzień przed Walnym Zebraniem nie jest
dniem roboczym, Dzień Rejestracji przypada w pierwszym dniu roboczym po
szesnastym dniu przed Walnym Zebraniem, Dzień Rejestracji podawany jest
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4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

każdorazowo do publicznej wiadomości w dniu zwołania Walnego Zebrania
w sposób określony w § 28 ust. 2 i 3,
Dzień roboczy – dzień w którym na GPW w Warszawie odbywa się sesja giełdowa,
Grupa inicjatywna – grupa osób, mająca na celu aktywizację członków
Stowarzyszenia na danym terenie i doprowadzenie do powstania nowego Oddziału,
grupa inicjatywna nie jest Oddziałem,
Komisja Rewizyjna – Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
Oddział – Oddział Stowarzyszenia,
Statut – niniejszy Statut,
Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,
Uprawniony do głosowania na Walnym Zebraniu – uprawnieni do udziału w Walnym
Zebraniu z prawem głosu stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
będący członkami pełnoprawnymi w Dniu Rejestracji, którzy zarejestrowali swój
udział w Walnym Zebraniu najpóźniej w Dniu Rejestracji,
Walne Zebranie – Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia,
Zarejestrowanie udziału w Walnym Zebraniu – dopełnienie procedury określonej
w § 29, rejestracji dokonuje Zarząd zgodnie z § 29,
Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 9. 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości oraz upowszechnianie i ochrona praw inwestorów indywidualnych
jako konsumentów usług świadczonych przez instytucje finansowe, w szczególności poprzez:
1) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom indywidualnym
możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego w Polsce,
2) działanie na rzecz obrony interesów inwestorów indywidualnych w Polsce,
3) propagowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego
w Polsce,
4) działanie na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku
kapitałowym oraz na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych
informacji na rynku kapitałowym,
5) inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne
funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz ochronę inwestorów,
6) współdziałanie z organami administracji publicznej oraz instytucjami i uczestnikami
rynku kapitałowego w zakresie kształtowania polityki zapewniającej rozwój rynku
kapitałowego w kierunku zgodnym z interesami inwestorów indywidualnych,
7) działanie na rzecz powstania w Polsce “klubów inwestorskich”,
8) wyrażanie
stanowiska
wobec
projektów
aktów
prawnych
związanych
z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz projektów regulacji obowiązujących na
rynkach zorganizowanych,
9) reprezentowanie
interesów
inwestorów
indywidualnych
w postępowaniach
administracyjnych i sądowych związanych z rynkiem kapitałowym,
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10) reprezentowanie interesów inwestorów indywidualnych wobec instytucji finansowych
świadczących usługi na rzecz inwestorów indywidualnych.
2. Stowarzyszenie jako organizacja społeczna działa w interesie publicznym. Podejmując
działania przed organami administracji publicznej i sądami, Stowarzyszenie działa w interesie
społecznym kierując się dobrem ogółu i interesem publicznym.
§ 10. 1. Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia realizowanymi bezpłatnie są:
1) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna,
2) prowadzenie programów badawczo-rozwojowych w zakresie funkcjonowania rynku
kapitałowego,
3) organizacja spotkań mających na celu propagowanie idei “klubów inwestorskich”
i wiedzy o nich,
4) wpływanie na opinię publiczną poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach
dotyczących inwestorów indywidualnych.
2. Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia realizowanymi odpłatnie są:
1) krajowe i międzynarodowe projekty naukowe,
2) działalność edukacyjna i szkoleniowa,
3) działalność wydawnicza,
4) inne projekty własne Stowarzyszenia.
3. Środki pozyskane z działań opisanych w ust. 2 są w całości przeznaczane na działalność
statutową Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może wnioskować o wszczęcie lub dopuszczenie do udziału w postępowaniu
administracyjnym w sprawach związanych z realizacją swoich celów statutowych.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 11. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 13. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych – popierająca cele
Stowarzyszenia. Członkiem Stowarzyszenia może zostać również cudzoziemiec nie mający
miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje
Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej po złożeniu przez tę osobę deklaracji
członkowskiej oraz uregulowaniu wpisowego.
3. Przez uregulowanie wpisowego lub składki członkowskiej rozumie się wpłynięcie kwoty na
konto Stowarzyszenia, powzięcie przez Zarząd informacji o opłaceniu elektronicznym, bądź też
przekazanie do Biura Zarządu dowodu wpłaty.
4. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dostarczenia powiadomienia
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o negatywnej uchwale Zarządu. W razie podjęcia uchwały w sprawie odmowy przyjęcia
w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia wpisowe jest zwracane.
5. Uchwały odnośnie przyjęcia kandydatów w poczet członków zwyczajnych Zarząd podejmuje
zbiorczo dla wszystkich kandydatów, którzy spełnili warunki określone w ust. 2, w okresie
ustalonym przez Zarząd, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§ 14. 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być krajowa lub zagraniczna osoba
fizyczna lub prawna, popierająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz
pomoc finansową lub rzeczową.
2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd, w drodze uchwały, na wniosek
ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.
§ 15. 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju
Stowarzyszenia w Polsce.
2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały
Zarządu. Nadanie godności członka honorowego wymaga wcześniejszego dobrowolnego
zrzeczenia się członkostwa zwyczajnego lub wspierającego.
§ 16. 1. Członkowie Stowarzyszenia mogą należeć do wybranego przez siebie Oddziału.
2. Członkowie mogą wystąpić do Zarządu z wnioskiem o włączenie lub przeniesienie do
wybranego Oddziału, bądź też ich wykreślenie z danego Oddziału.
3. (skreślony)
4. W przypadku rozwiązania Oddziału członkowie nie są włączani do żadnego Oddziału, chyba
że wystąpią do Zarządu z wnioskiem o przeniesienie do innego Oddziału.
§ 17. 1. Członek zwyczajny z zastrzeżeniem § 19 ust. 7 ma prawo do:
1) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo
wyborcze), z zastrzeżeniem przepisów szczególnych,
2) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania uchwał lub decyzji Rady Oddziału, Walnego
Zebrania Oddziału, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w terminie miesiąca od dnia,
w którym powziął wiadomość o uchwale, nie później niż z upływem 3 miesięcy od
dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych,
4) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
i domagania się odpowiedzi na nie,
5) głosowania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem przepisów
szczególnych,
6) głosowania na Walnym Zebraniu Oddziału, do którego należy, z zastrzeżeniem
przepisów szczególnych.
2. Członek wspierający ma prawo do:
1) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
2) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
i domagania się odpowiedzi na nie,
3) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia i Walnym Zebraniu Członków
Oddziału, do którego należy, jako obserwator,
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4) otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia, w szczególności
domagania się sprawozdania z wykorzystania przekazanej pomocy, od jej
dysponentów.
3. Członek honorowy ma prawo do:
1) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
2) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
i domagania się odpowiedzi na nie,
3) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, jako obserwator,
4) otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. Tryb zgłaszania wniosków, opinii i postulatów oraz pytań, wraz z terminami na udzielenie
odpowiedzi, określi Regulamin Stowarzyszenia.
§ 18. 1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) propagowania celów i programu Stowarzyszenia,
3) aktywnego przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia w szczególności poprzez
wpływanie na zwiększenie się liczebności członków Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek członkowskich obowiązujących członków
Stowarzyszenia,
5) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
1) propagowania celów i programu Stowarzyszenia,
2) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
3) zwiększania prestiżu społecznego Stowarzyszenia,
4) terminowego wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań.
3. Członkowie honorowi zobowiązani są do:
1) propagowania celów i programu Stowarzyszenia,
2) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
3) zwiększania prestiżu społecznego Stowarzyszenia.
§ 19. 1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) pisemnego wypowiedzenia członkostwa, z dniem otrzymania oświadczenia przez
Zarząd,
2) śmierci członka, z datą śmierci,
3) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku:
a) zalegania z opłatą składki w okresie dłuższym niż 1 rok,
b) działalności niezgodnej ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz
Stowarzyszenia,
c) działalności na szkodę Stowarzyszenia,
d) rażącego niewywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań
lub obowiązków członkowskich,
e) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
f) częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia.
2. Członkostwo wspierające członka będącego osobą fizyczną ustaje w przypadkach
określonych w ust.1.
3. Członkostwo wspierające członka będącego osobą prawną ustaje na skutek:
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1) pisemnego wypowiedzenia członkostwa po uprzednim uregulowaniu wszystkich
zobowiązań wobec Stowarzyszenia, ze skutkiem natychmiastowym,
2) utraty osobowości prawnej, z datą utraty osobowości prawnej,
3) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku:
a) działalności niezgodnej ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz
Stowarzyszenia,
b) działalności na szkodę Stowarzyszenia,
c) niewywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań lub
obowiązków członkowskich.
4. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
1) pisemnego zrzeczenia się praw przez członka honorowego, złożonego na ręce
Prezesa Zarządu,
2) działania na szkodę Stowarzyszenia – w drodze uchwały Zarządu,
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego –
w drodze uchwały Zarządu.
5. Zarząd informuje członka listownie, za potwierdzeniem odbioru, o ustaniu członkostwa,
podając przyczynę ustania członkostwa, za wyjątkiem przypadków wskazanych w par. 19 ust. 1
pkt 1) i 2), par. 19 ust. 3 pkt 1 i 2, par. 19 ust. 4 pkt 1). Jeżeli ustanie członkostwa następuje
w drodze wykluczenia Zarząd wskazuje jednocześnie środki odwoławcze od decyzji
o wykluczeniu.
6. Od uchwały Zarządu wykluczającej z grona członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty dostarczenia zawiadomienia o wykluczeniu.
Ostateczną decyzję podejmuje Walne Zebranie w formie uchwały.
7. W przypadku zalegania przez członka zwyczajnego z opłatą składki, członek zwyczajny
zostaje zawieszony w przysługujących mu prawach członkowskich, o których mowa w § 17
ust. 1.
8. Z chwilą uregulowania bieżącej składki członkowskiej zawieszenie w prawach członka ustaje.
Przez uregulowanie składki członkowskiej rozumie się wpłynięcie składki na konto
Stowarzyszenia, powzięcie przez Zarząd informacji o opłaceniu składki elektronicznie, bądź też
przekazanie do Biura Zarządu dowodu potwierdzającego uregulowanie.
9. Członek pełnoprawny to członek zwyczajny, który nie jest zawieszony w prawach
członkowskich.
10. Z chwilą spełnienia się przesłanek do ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub
zawieszenia członka zgodnie z ust. 7 wygasają pełnione w Stowarzyszeniu funkcje, a następnie
ustaje członkostwo w Stowarzyszeniu lub następuje zawieszenie członka zgodnie z ust. 7, jeżeli
Statut nie stanowi inaczej.
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Rozdział IV
Struktura władz Stowarzyszenia
§ 20. 1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Pełnienia funkcji w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz Radzie Oddziału nie można łączyć.
§ 21. 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Oddziały powołuje Zarząd.
2. Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Rada Oddziału.
§ 22. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5,
pierwszego stycznia roku następnego po roku, w którym dokonano ich wyboru i trwa cztery lata
z zastrzeżeniem ust. 2 i 5, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do
głosowania, spośród kandydatów zgłoszonych przed Walnym Zebraniem.
2. Jeżeli kadencja Komisji Rewizyjnej, wynikająca z przepisów ust. 1, miałaby trwać dłużej niż
dwa lata po rozpoczęciu kadencji urzędującego Zarządu ulega skróceniu i upływa dwa lata po
rozpoczęciu kadencji Zarządu, a w przypadku rozpoczęcia kadencji Zarządu zgodnie z ust. 5
upływa w dniu 31 grudnia drugiego roku kalendarzowego po roku w którym dokonano wyboru
Zarządu.
3. Uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się na najbliższym Walnym
Zebraniu według takiej samej procedury, jak ich wyboru, z zastrzeżeniem § 51 i § 52 ust. 2.
Kadencja członków władz, o których zostały one uzupełnione, upływa wraz z końcem kadencji
pozostałych.
4. Jeżeli do 14 dni przed upływem kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie zostanie
wybrany pełen wymagany statutem skład danej władzy Stowarzyszenia, kolejne tury wyborów
odbywają się do skutku, w odstępach nie większych niż trzy miesiące, a kadencja urzędującej
władzy przedłużona jest do dnia wyboru władzy nowej kadencji.
5. Jeżeli nowy Zarząd lub Komisja Rewizyjna wybierane są w trakcie roku kalendarzowego,
w celu zastąpienia ustępującej lub odwołanej w trakcie roku kalendarzowego władzy, ich
kadencja rozpoczyna się w następnym dniu po dniu wyboru i trwa do 31 grudnia czwartego roku
kalendarzowego po roku, w którym dokonano ich wyboru, z zastrzeżeniem ust. 2.
§ 23. 1. Uchwały Walnego Zebrania, o ile Statut nie stanowi inaczej, zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania. Zarząd i Komisja Rewizyjna w swoich regulaminach mogą
przewidzieć tryb głosowania korespondencyjnego lub za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość, bez konieczności zwoływania posiedzenia.
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3. Głosowanie zostaje utajnione, gdy przynajmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania
wyrazi taką wolę.
Walne Zebranie
§ 24. 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym
Zebraniem.
2. Do udziału w Walnym Zebraniu, z prawem głosu stanowiącym, uprawnieni są wszyscy
członkowie zwyczajni Stowarzyszenia będący członkami pełnoprawnymi w Dniu Rejestracji, na
Walne Zebranie, którzy zarejestrowali swój udział w Walnym Zebraniu najpóźniej w Dniu
Rejestracji, w sposób określony w § 29.
3. Dzień Rejestracji na Walne Zebranie przypada na 16 dni przed Walnym Zebraniem. Jeżeli
szesnasty dzień przed Walnym Zebraniem nie jest dniem roboczym, Dzień Rejestracji przypada
w pierwszym dniu roboczym po szesnastym dniu przed Walnym Zebraniem. Dzień Rejestracji
podawany jest każdorazowo do publicznej wiadomości w dniu zwołania Walnego Zebrania
w sposób określony w § 28 ust. 2 i 3.
4. Każdemu członkowi zwyczajnemu uprawnionemu do udziału w Walnym Zebraniu przysługuje
jeden głos. Głos stanowiący można wykonywać jedynie osobiście, udzielanie pełnomocnictw
jest niedopuszczalne.
5. Do udziału w obradach Walnego Zebrania w roli obserwatorów uprawnieni są członkowie
honorowi i wspierający Stowarzyszenia.
6. Walne Zebranie może upoważnić do udziału w obradach Walnego Zebrania, jako
obserwatorów, gości zaproszonych przez Zwołującego Walne Zebranie.
7. Głosu doradczego udziela obserwatorom Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
§ 25. 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie obraduje w siedzibie Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie obraduje według postanowień zawartych w Regulaminie Stowarzyszenia.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Obrad lub jego zastępca.
5. Zarząd Stowarzyszenia, za zgodą Komisji Rewizyjnej, może udostępnić członkom możliwość
zdalnego udziału w Walnym Zebraniu za pośrednictwem systemu elektronicznego,
spełniającego normy przewidziane dla Walnych Zgromadzeń Spółek Publicznych, jeżeli uzna to
za uzasadnione organizacyjnie i ekonomicznie.
§ 26. 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku i odbywa się
najpóźniej do dnia 30 czerwca. Zwyczajne Walne Zebranie rozpatruje w szczególności
sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawozdania z rocznej działalności Zarządu
i Komisji Rewizyjnej, a także decyduje o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu.
2. Jeżeli z końcem roku kończy się kadencja Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybory odbywają
się podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
3. Do 3 dnia przed Dniem Rejestracji na Zwyczajne Walne Zebranie Zarząd, Komisja Rewizyjna
lub grupa członków uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu,
w liczbie co najmniej 30, mogą zgłaszać propozycje rozszerzenia przedstawionego przez
Zwołującego Zwyczajne Walne Zebranie porządku obrad, wraz z propozycjami uchwał lub
materiałami do dyskusji, pod rygorem ich odrzucenia.
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4. Przyjęte propozycje poprawek porządku obrad publikowane są na stronie internetowej
Stowarzyszenia niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od ich wpłynięcia do Zarządu,
na stronie internetowej Stowarzyszenia lub powzięcia decyzji o rozszerzeniu porządku obrad
przez Zarząd z własnej inicjatywy.
5. Podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania niedopuszczalne jest zgłaszanie nowych punktów
porządku obrad.
§ 27. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie lub wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek ponad połowy Przewodniczących Oddziałów,
4) na pisemny wniosek pełnoprawnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
w liczbie nie mniejszej niż 1/10 pełnoprawnych członków zwyczajnych, należących
do Stowarzyszenia na ostatni dzień kwartału poprzedzającego kwartał,
w którym złożony został wniosek.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie nie później niż 7 dni po dniu
otrzymania wniosku lub żądania określonego w ust. 1 pkt. 3, 4 i 5.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie najpóźniej na 3 miesiące
przed upływem kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia wyborów
władz kolejnej kadencji.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
5. Składający wniosek lub żądanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, zobowiązany jest do
dołączenia do niego proponowanego porządku obrad, uchwał lub materiałów do dyskusji, pod
rygorem nieskuteczności wniosku lub żądania.
§ 28. 1. Walne Zebranie zwołuje się przez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia
oraz w ogólnopolskim dzienniku o tematyce finansowej, zamieszczone najpóźniej miesiąc przed
terminem Walnego Zebrania.
2. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania publikowane na stronie internetowej
Stowarzyszenia zawiera:
1) termin i godzinę Walnego Zebrania,
2) Dzień Rejestracji na Walne Zebranie,
3) miasto, w którym odbędzie się Walne Zebranie,
4) informację, czy jest to Zwyczajne czy Nadzwyczajne Walne Zebranie,
5) proponowany porządek obrad Walnego Zebrania,
6) adres poczty elektronicznej, na jaki członkowie zobowiązani są przesyłać
korespondencję dotyczącą Walnego Zebrania.
3. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania publikowane w ogólnopolskim dzienniku
o tematyce finansowej zawiera informacje określone w ust. 2 pkt 1-4 i 6 oraz adres strony
internetowej Stowarzyszenia, na której będą umieszczone pozostałe informacje o Walnym
Zebraniu, a jeśli na Walnym Zebraniu mają się odbyć wybory, również informację o tym jakie
wybory mają się odbyć.
4. Najpóźniej na 7 dni przed Dniem Rejestracji na Walne Zebranie Zarząd przedstawia Komisji
Rewizyjnej oraz zamieszcza na stronie internetowej Stowarzyszenia:
1) projekty uchwał, nad którymi będzie obradowało Walne Zebranie,
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2) informacje o odwołaniach, które będą rozpatrywane przez Walne Zebranie,
3) inne dokumenty, nad którymi będzie obradowało Walne Zebranie.
5. Najpóźniej 4 dni przed dniem Walnego Zebrania Zarząd zamieszcza na stronie internetowej
Stowarzyszenia dokładny adres pod którym odbędzie się Walne Zebranie.
6. Informacje określone w ust. 2 Zarząd prześle również na posiadane adresy poczty
elektronicznej członków Stowarzyszenia oraz zamieści w Newsletterze Stowarzyszenia w ciągu
trzech dni od publikacji ogłoszenia.
§ 29. 1. Pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia rejestrują swój udział przez powiadomienie
Zarządu Stowarzyszenia o zamiarze udziału w Walnym Zebraniu najpóźniej w Dniu Rejestracji
na Walne Zebranie, rejestracji dokonuje Zarząd.
2. Powiadomienia można dokonać na adres poczty elektronicznej określony w ogłoszeniu
o zwołaniu Walnego Zebrania lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o rejestracji na adres poczty elektronicznej
Zarząd Stowarzyszenia odsyła pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji. W razie braku
potwierdzenia rejestracji osoba rejestrująca się zobowiązana jest skontaktować się telefonicznie
z Zarządem Stowarzyszenia w celu potwierdzenia udziału. Po telefonicznym potwierdzeniu
udziału Zarząd Stowarzyszenia prześle pocztą elektroniczną na podany przez zgłaszającego
się adres potwierdzenie rejestracji.
4. W razie wątpliwości, o dopuszczeniu do udziału w Walnym Zebraniu decyduje przedstawienie
Przewodniczącemu obrad przez członka Stowarzyszenia zwrotnego potwierdzenia odbioru listu
poleconego lub wydrukowanego potwierdzenia otrzymanego od Zarządu wraz z aktualną
legitymacją członkowską, najpóźniej przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zebraniu.
§ 30. 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie Statutu i jego zmian,
2) przeniesienie siedziby Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu,
3) uchwalenie Regulaminu Stowarzyszenia i jego zmian,
4) wybór i odwołanie członków Zarządu,
5) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz
sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8) podejmowanie uchwał w przedmiocie corocznego udzielenia lub odmowy udzielenia
absolutorium członkom Zarządu,
9) podejmowania wniesionych pod obrady uchwał we wszystkich sprawach
Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych
organizacji,
11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
2. Do podjęcia uchwały o odwołaniu Zarządu, członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członka
Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów.
3. Uchwały określone w ust. 1 pkt. 1, 4, 5, i 11 mogą być podjęte przez Walne Zebranie
wyłącznie jeżeli zostały umieszczone, wraz z projektami uchwał, w porządku obrad w chwili
zwołania Walnego Zebrania.
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Zarząd
§ 31. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania
odpowiada przed Walnym Zebraniem.
§ 32. 1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz 2 do 5 wiceprezesów.
2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
3. Zasady i tryb działania Zarządu może ustalić regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Stowarzyszenia
funkcję tę obejmuje na ten okres wyznaczony przez niego lub Zarząd wiceprezes.
6. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd zatrudnia pracowników i tworzy biuro.
Organizację Biura Zarządu określi Zarząd.
§ 33. 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania,
2) realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) uchwalenie głównych kierunków działań Stowarzyszenia,
4) uchwalanie okresowych planów pracy Stowarzyszenia,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
6) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, określanie obszaru ich działania oraz
siedziby,
7) koordynowanie działalności Oddziałów,
8) zawieszenie w czynnościach członków Rad Oddziałów, jeżeli ich działalność jest
niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz
Stowarzyszenia,
9) zatwierdzanie regulaminów Oddziałów uchwalonych przez ich Walne Zebrania,
10) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
11) ustalenie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników, z wyjątkiem członków
Zarządu Stowarzyszenia,
12) określenie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich oraz ustalanie trybu
i sposobu ich uiszczania,
13) zwolnienie członka z obowiązku opłacania składki członkowskiej, na jego wniosek,
14) zawieszenie uchwał Rad Oddziałów lub Walnych Zebrań Oddziałów w razie ich
sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz
nadrzędnych,
15) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
16) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
i ruchomego Stowarzyszenia, podjęcia uchwały Zarządu wymaga wyłącznie
rozporządzenie majątkiem Stowarzyszenia o wartości przekraczającej 2.500 EUR,
lub nabycie lub zbycie nieruchomości, bez względu na jej wartość,
17) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz
Stowarzyszenia,
18) delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych
organizacji, których członkiem jest Stowarzyszenie i na imprezy zagraniczne,
19) zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi,
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20) zawieranie umów o pracę i pokrewnych lub określenie organu do tego uprawnionego,
21) wykluczanie członka Stowarzyszenia w sytuacjach określonych w statucie,
22) nakładanie na Oddziały Stowarzyszenia sankcji przewidzianych w Statucie
i Regulaminie Stowarzyszenia,
23) składanie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań ze swojej działalności.
2. W razie zawieszenia Rady Oddziału Zarząd powołuje Tymczasową Radę, która pełni funkcje
Rady Oddziału do czasu wyboru nowej Rady Oddziału przez Walne Zebranie Oddziału.
3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 6, 8, 14, 16 i 22 wymagają bezwzględnej
większości głosów.
4. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 6, 8, 9, 12, 13, 14, 21 i 22
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty otrzymania lub
ogłoszenia uchwały Zarządu – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na
najbliższym Walnym Zebraniu.
§ 34. 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek
1/2 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
2. Prezes Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego wiceprezes prowadzi przy pomocy Biura
Zarządu rejestr uchwał Zarządu.
3. Uchwały Zarządu w sprawach określonych w § 33 ust. 1 pkt. 1, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 21 i 22
Zarząd ogłasza niezwłocznie na stronie internetowej Stowarzyszenia.
4. Uchwały Zarządu w sprawach określonych w § 33 ust. 1 pkt. 6, 8, 9, 13, 14, 21 i 22
doręczane są niezwłocznie osobom lub organom, którym przysługuje odwołanie od uchwały.
Komisja Rewizyjna
§ 35. 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 4 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają
ze swego grona przewodniczącego.
3. Jeżeli Komisja Rewizyjna nie wybierze przewodniczącego lub w związku z powstaniem
wakatu nie posiada Przewodniczącego, jego obowiązki pełni ten z członków Komisji, który jest
najdłużej nieprzerwanie pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia.
4. Nie można wykluczyć członka Komisji Rewizyjnej z członkostwa w Stowarzyszeniu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie podlegają głosowaniu w sprawie absolutorium.
§ 36. 1. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które:
1) nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymują zwrot uzasadnionych kosztów pełnienia swojej
funkcji. Walne Zebranie na wniosek członka Komisji Rewizyjnej lub Zarządu może w drodze
uchwały przyznać członkom Komisji Rewizyjnej wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 37. 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
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1) przeprowadzanie kontroli działalności wszystkich organów Stowarzyszenia,
2) kontrola sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz sprawozdania
z działalności Zarządu i przedstawienie opinii na Zwyczajnym Walnym Zebraniu, na
którym będzie ono przyjmowane,
3) kontrola sprawozdań okresowych Rad Oddziałów,
4) wydawanie zaleceń pokontrolnych i kontrola ich wykonania,
5) wnioskowanie do Zarządu o zawieszenie uchwały Rady Oddziału, Walnego Zebrania
Oddziału lub o zawieszenie członka Rady Oddziału,
6) wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie Zarządu lub członka Zarządu,
7) wnioskowanie do Walnego Zebrania Oddziału o odwołanie członka Rady Oddziału,
8) wnioskowanie do Walnego Zebrania, Walnego Zebrania Oddziału, Zarządu lub Rady
Oddziału o podjęcie uchwały w sprawach objętych ich zakresem działania,
9) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania,
10) prawo zwołania Walnego Zebrania w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie
przewidzianym przez Statut,
11) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, Rady Oddziału lub Walnego Zebrania
Oddziału,
12) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
13) opiniowanie wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom
Rad Oddziałów,
14) podpisywanie umów o pracę lub pokrewnych z członkami Zarządu i ustalenie ich
wynagrodzenia,
15) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie 7 dni od
daty dostarczenia żądania lub w terminie określonym w § 26 ust. 1 oraz § 27 ust. 3. Każdy
pracownik Stowarzyszenia ma obowiązek bezpośredniego wykonywania poleceń
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zmierzających do zwołania Walnego Zebrania.
3. Komisja Rewizyjna zwołuje posiedzenie Zarządu, Rady Oddziału lub Walne Zebranie
Oddziału, jeżeli uprawniony organ nie uczynił tego w terminie 7 dni od daty dostarczenia
żądania.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania wyjaśnień od członków i władz Stowarzyszenia
wszystkich szczebli oraz prawo żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.
5. Komisja Rewizyjna sporządza i przesyła do Zarządu roczne sprawozdanie ze swojej
działalności najpóźniej do 31 maja każdego roku, za rok poprzedni.
6. Zarząd udostępnia Komisji Rewizyjnej niezbędne do pełnienia jej zadań środki, a także
zapewnia obsługę działań Komisji Rewizyjnej przez Biuro Zarządu.
7. Komisja Rewizyjna może uchwalić swój regulamin.
8. Do podpisywania umów o których mowa w ust. 1 pkt 14 uprawnionych jest dwóch członków
Komisji Rewizyjnej łącznie.
§ 38. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach władz
Stowarzyszenia wszystkich szczebli – z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
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Rozdział V
Wybory władz Stowarzyszenia i uzupełnienie ich składu
§ 39. 1. Kandydaci do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zgłaszają, za pośrednictwem Zarządu,
swoje kandydatury do 7 dnia przed Dniem Rejestracji na Walne Zebranie, na którym mają
nastąpić Wybory.
2. Zgłoszenie kandydata zawiera co najmniej:
1) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie,
2) życiorys kandydata,
3) program wyborczy kandydata.
3. Niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od ich wpłynięcia, Zarząd przesyła pełne
zgłoszenia w formie elektronicznej do Komisji Rewizyjnej oraz umieszcza je na stronie
internetowej Stowarzyszenia.
§ 40. Wybór na Prezesa Stowarzyszenia, wiceprezesa Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej
powoduje ustanie pełnienia innych funkcji w Stowarzyszeniu.
§ 41. Głosowanie nad wyborem i odwołaniem członków władz Stowarzyszenia jest tajne.
Wybory Zarządu
§ 42. Wybory Zarządu rozpoczynają się od wyboru Prezesa Stowarzyszenia.
§ 43. 1. Wybór Prezesa Stowarzyszenia następuje, gdy jeden z kandydatów otrzyma
bezwzględną większość głosów.
2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów przeprowadzane jest
drugie głosowanie. Bierze w nim udział dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów. Wybór Prezesa Stowarzyszenia w drugim głosowaniu następuje, gdy jeden
z dwóch kandydatów otrzyma więcej głosów.
3. Jeżeli w drugim głosowaniu obydwaj kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów, wybór
Prezesa Stowarzyszenia nie następuje.
4. Jeżeli nie dokonano wyboru Prezesa Stowarzyszenia Zarząd ogłasza termin kolejnych
wyborów Zarządu.
5. Wybory, o których mowa w ust. 4, odbywają się na kolejnym Walnym Zebraniu zwołanym na
dzień przypadający nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż dwa miesiące po zakończeniu
Walnego Zebrania, na którym nie wybrano Zarządu.
§ 44. 1. Wybrany Prezes Stowarzyszenia (Prezes Elekt) po zakończeniu wyborów składa
wniosek o uchwałę w sprawie liczby wiceprezesów w nowym Zarządzie Stowarzyszenia.
2. Wniosek taki uważa się za przyjęty w brzmieniu proponowanym przez Prezesa Elekta jeżeli
nie zostanie odrzucony bezwzględną większością głosów.
§ 45. 1. Za wybranych na wiceprezesów Zarządu w pierwszym głosowaniu uważa się tych
kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów, licząc kolejno od kandydata, który
otrzymał najwięcej głosów.
2. Jeżeli nie wszyscy wiceprezesi zostali wybrani w pierwszym głosowaniu, przeprowadza się
drugie głosowanie. Bierze w nim udział tylu z pozostałych kandydatów w kolejności uzyskanych
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głosów, ile zostało miejsc do obsadzenia. Za wybranych uważa się wszystkich kandydatów,
którzy otrzymają bezwzględną większość głosów.
3. Jeżeli nie zostaną wybrani wszyscy wiceprezesi, a zostanie wybranych przynajmniej dwóch,
Prezes Elekt może zadecydować, czy na pozostałe do obsadzenia miejsca przeprowadzić
ponowne wybory, czy zmniejszyć liczbę wiceprezesów.
4. Postanowienie Prezesa Elekta w tym przedmiocie Walne Zebranie może odrzucić
bezwzględną większością głosów. Uchwała o odrzuceniu tego postanowienia musi zawierać
określenie sposobu dalszego postępowania.
5. Jeżeli nie zostanie wybranych przynajmniej dwóch wiceprezesów wybory pozostałych
wiceprezesów przeprowadza się po raz kolejny według wyżej ustalonej procedury.
§ 46. Przed rozpoczęciem pełnienia funkcji przez nowy Zarząd Prezes Elekt podaje do
wiadomości, za pośrednictwem Zarządu, który z wiceprezesów będzie odpowiedzialny za
finanse Stowarzyszenia oraz jakie funkcje będą pełnić pozostali wiceprezesi.
§ 47. Ustępujący Zarząd zobowiązany jest do przekazania wszystkich dokumentów
Stowarzyszenia nowemu Zarządowi Stowarzyszenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pełnienia
funkcji przez nowy Zarząd oraz do udzielania niezbędnych wyjaśnień odnośnie spraw
Stowarzyszenia przez jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
Wybory Komisji Rewizyjnej
§ 48. Wybory członków Komisji Rewizyjnej odbywają się według procedury przewidzianej dla
wyboru wiceprezesów Zarządu z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
§ 49. 1. Przed rozpoczęciem wyborów Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie ustala liczbę
członków Komisji Rewizyjnej.
2. Jeżeli nie zostanie wybranych minimum 3 członków Komisji Rewizyjnej, należy
przeprowadzić ponownie wybory na pozostałe do obsadzenia miejsca w Komisji Rewizyjnej,
w terminach takich jakie są określone w § 43 ust. 5 dla wyborów Prezesa Stowarzyszenia.
§ 50. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej dokonują spośród siebie
wyboru Przewodniczącego.
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Uzupełnienie składu władz
§ 51. Najpóźniej 3 miesiące po powstaniu wakatu na stanowisku Prezesa Stowarzyszenia,
Nadzwyczajne Walne Zebranie dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia.
§ 52. 1. W razie powstania wakatu na stanowisku wiceprezesa lub długotrwałej niemożności
pełnienia przez niego obowiązków, Prezes Stowarzyszenia mianuje pełniącego obowiązki
wiceprezesa spośród pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, który pełni obowiązki do czasu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
2. Jeżeli w wyniku powstania wakatu na stanowisku wiceprezesa skład Zarządu nie zmniejszył
się poniżej minimalnych wymogów Statutu, Prezes Stowarzyszenia nie ma obowiązku
przeprowadzania wyborów uzupełniających ani powoływania pełniącego obowiązki.
§ 53. 1. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje się w takim trybie jak jej wyboru,
z tym, że wybiera się tylko brakującą liczbę członków.
2. Jeżeli Komisja Rewizyjna nie ma Przewodniczącego, na pierwszym posiedzeniu w nowym
składzie członkowie dokonują wyboru Przewodniczącego.
Rozdział VI
Jednostki terenowe Stowarzyszenia
§ 54. 1. Dla sprawnej realizacji zadań statutowych Zarząd powołuje Oddziały.
2. Procedura powoływania Oddziału:
1) Na wniosek minimum dwóch pełnoprawnych członków Stowarzyszenia,
wyrażających wolę utworzenia w przyszłości Oddziału, Zarząd powołuje grupę
inicjatywną.
2) Grupa inicjatywna nie jest Oddziałem, a jedynie ma na celu aktywizację członków
Stowarzyszenia na danym terenie i doprowadzenie do powstania Oddziału.
3) Po spełnieniu przez grupę inicjatywną warunków funkcjonowania Oddziału,
określonych przez Zarząd na podstawie ust. 4 pkt. 1, grupa inicjatywna może zostać
przez Zarząd, w drodze uchwały, przekształcona w Oddział, na wniosek minimum 15
pełnoprawnych członków Stowarzyszenia deklarujących przystąpienie do
nowopowstałego Oddziału.
4) Powołując Oddział Zarząd określi jego teren działania oraz siedzibę.
3. Zarząd może rozwiązać Oddział w drodze uchwały w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział,
2) zmniejszenia się liczby pełnoprawnych członków Oddziału poniżej 15,
3) gdy członkowie Oddziału nie są w stanie wyłonić Rady Oddziału na trzech kolejnych
Walnych Zebraniach Oddziału,
4) złożenia przez Walne Zebranie Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału,
5) niespełniania przez Oddział warunków funkcjonowania Oddziału określonych przez
Zarząd.
4. Zarząd określi w drodze uchwały:
1) warunki funkcjonowania Oddziału,
2) zasady działalności Oddziałów,
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3) szczegółowe zasady sprawozdawczości Oddziałów,
4) sankcje za niespełnianie przez grupę inicjatywną lub Oddział warunków
funkcjonowania Oddziału określonych przez Zarząd,
5) procent wpływów ze składek członkowskich przekazywany do dyspozycji Radom
Oddziałów,
6) procent pozostałych wpływów uzyskanych dzięki staraniom członków Oddziału, jaki
będzie przekazywany do dyspozycji Radom Oddziałów.
§ 55. 1. Do dysponowania majątkiem znajdującym się w posiadaniu Oddziału upoważniony jest
bez ograniczeń Zarząd Stowarzyszenia, który upoważnia do dysponowania nim Radę Oddziału
w granicach zwykłego zarządu. Upoważnienie to Zarząd może w każdej chwili odwołać, od tej
decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od dostarczenia decyzji
Radzie Oddziału.
2. Członkowie rady oddziału upoważnieni są do prowadzenia spraw oddziału w granicach
zwykłego zarządu. Członkowie rady oddziału mają prawo do składania oświadczeń woli i
reprezentacji wyłącznie w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 56. 1. Władzami Oddziału są władze określone w § 21 ust. 2.
2. Nad działalnością Oddziału kontrolę sprawuje Komisja Rewizyjna.
Walne Zebranie Oddziału
§ 57. Walne Zebranie Członków Oddziału, zwane dalej Walnym Zebraniem Oddziału, jest
najwyższą władzą Oddziału.
§ 58. Do zadań Walnego Zebrania Oddziału należy:
1) wybór i odwołanie Przewodniczącego Oddziału i członków Rady Oddziału,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Oddziału
oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Oddziału
i członkom Rady Oddziału,
3) uchwalenie regulaminu Oddziału,
4) wnioskowanie do Zarządu o rozwiązanie Oddziału.
§ 59. 1. Walne Zebranie Oddziału zwołuje Przewodniczący Oddziału, powiadamiając członków,
przez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia, o jego miejscu, proponowanym
porządku obrad i terminie, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Postanowienia § 23 ust. 1 i § 25 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3. Informacje określone w ust. 1 Zarząd prześle również na posiadane adresy poczty
elektronicznej członków Oddziału oraz zamieści w Newsletterze Stowarzyszenia, w terminie
3 dni od ich zamieszczenia na stronie internetowej.
§ 60. 1. Walne Zebranie Oddziału zwołuje Przewodniczący Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) najpóźniej na dwa miesiące przed upływem kadencji urzędującej Rady Oddziału
w celu wyboru Rady Oddziału nowej kadencji,
3) najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, w celu zatwierdzenia rocznego
sprawozdania z działalności Rady Oddziału oraz udzielenia lub odmowy udzielenia
absolutorium członkom Rady Oddziału,
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4) na żądanie lub wniosek Zarządu,
5) na żądanie lub wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 pełnoprawnych członków Oddziału.
2. Przewodniczący Oddziału obowiązany jest zwołać Walne Zebranie Oddziału w ciągu 7 dni od
daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, 5 i 6.
3. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego Oddziału Walnego Zebrania Oddziału
organem uprawnionym do tego jest Komisja Rewizyjna.
§ 61. 1. Do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału, z prawem głosu stanowiącym, uprawnieni są
wszyscy pełnoprawni członkowie należący organizacyjnie do tego Oddziału, w chwili zwołania
Walnego Zebrania Oddziału.
2. Do udziału w obradach Walnego Zebrania Oddziału jako obserwatorzy uprawnieni są:
1) przedstawiciele członków wspierających należących organizacyjnie do Oddziału,
2) członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) pozostali członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia,
4) zaproszeni goście.
Rada Oddziału
§ 62. Rada Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania zgodnie
z uchwałami władz nadrzędnych.
§ 63. 1 Rada Oddziału składa się 3 do 5 członków, w tym obowiązkowo z Przewodniczącego
Oddziału, Wiceprzewodniczącego Oddziału oraz Skarbnika.
2. Kadencja Rady Oddziału rozpoczyna się pierwszego stycznia roku następującego po roku,
w którym dokonano ich wyboru i trwa dwa lata.
3. Posiedzenia Rady Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w ciągu kwartału.
4. Jeżeli nowa Rada Oddziału wybierana jest w trakcie roku kalendarzowego w celu zastąpienia
ustępującej lub odwołanej w trakcie roku kalendarzowego Rady Oddziału, jej kadencja
rozpoczyna się w następnym dniu po dniu wyboru i trwa do 31 grudnia drugiego roku
kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano jej wyboru.
5. Posiedzenia Rady Oddziału zwołuje Przewodniczący Oddziału.
§ 64. Do zakresu działania Rady Oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego
Zebrania Oddziału,
2) określenie szczegółowych kierunków działania Oddziału,
3) uchwalenie rocznego planu działalności Oddziału,
4) sporządzenie okresowych sprawozdań i przesyłanie ich do Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
5) reprezentowanie Oddziału wyłącznie w granicach upoważnienia udzielonego przez
Zarząd Stowarzyszenia.
6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
7) zaciąganie zobowiązań w ramach posiadanych pełnomocnictw,
8) składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Oddziału.
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§ 65. 1. Uchwały Rady Oddziału, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania. Regulamin oddziału może przewidzieć dla Rady Oddziału tryb
głosowania korespondencyjnego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość, bez konieczności zwoływania posiedzenia.
2. Szczegółowy tryb i zasady działania Rady Oddziału może określić regulamin oddziału.
Rozdział VII
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 66. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody i pożytki z majątku Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej,
6) dochody z ofiarności publicznej,
7) zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
8) dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy
uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe. Zarząd
dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
4. Składka członkowska opłacana jest w wysokości i za okres ustalony przez Zarząd w drodze
uchwały. W celu zachowania ciągłości pełnoprawnego członkostwa, należy uiścić składkę
członkowską przed końcem obowiązywania obecnie opłaconej składki członkowskiej lub
uregulować zaległą składkę członkowską. Opłaty składki członkowskiej należy dokonać na
konto Stowarzyszenia wskazane przez Zarząd.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Wszelkie dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie przeznaczane są w całości na
działalność statutową.
§ 67. Do składania oświadczeń woli, reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych
w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo Prezes Stowarzyszenia lub dwóch
innych członków Zarządu łącznie.
§ 68. 1. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących
i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.
2. Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi jego
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
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prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego
członkowie, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Rozdział VIII
Zmiana Statutu oraz Regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 69. 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów
niezależnie od liczby obecnych osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie Regulaminu Stowarzyszenia lub jego zmiana wymagają bezwzględniej
większości głosów niezależnie od liczby obecnych osób uprawnionych do głosowania.
3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku oraz sposobie
przeprowadzenia likwidacji i powołaniu likwidatora wymaga większości kwalifikowanej 4/5 przy
obecności połowy uprawnionych do głosowania.
§ 70. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 71. Członkowie będący członkami założycielami w dniu wejścia w życie niniejszego Statutu
stają się członkami zwyczajnymi. Dotychczasowi członkowie założyciele mają prawo używania
tytułu honorowego " Założyciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych".
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