STATUT
ZWIĄZKU OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
ROZDZIAŁ 1. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY
Artykuł 1
1.1.

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, zwany dalej Związkiem jest
organizacją zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność
gospodarczą w obszarze świadczenia usług projektowych, inżynieryjnych i
doradczych, związanych w szczególności z branżą budowlaną i inżynieryjną.

1.2.

Związek może używać skróconej nazwy: ZOPI.

Artykuł 2
2.1.

Związek działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2.

Siedzibą Związku jest Warszawa.

Artykuł 3
3.1.

Związek może prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej, jak również za granicą, stosownie do obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa. Dochody z działalności gospodarczej mogą być
przeznaczane wyłącznie na cele i zadania statutowe Związku.

3.2.

Związek posiada osobowość prawną.

3.3.

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach
pracodawców oraz niniejszego Statutu.

3.4.

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków o
podobnym charakterze działania. Związek może podjąć współpracę także z
innymi organizacjami i instytucjami o podobnym celu działania, a także działać
we wszelkich dozwolonych formach i powiązaniach organizacyjno-prawnych,
z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

3.5.

Związek jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszelkie uzyskane w
trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację celów i zadań
statutowych.

3.6.

Związek opiera działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia
swych spraw może zatrudnić pracowników lub zlecać określone zadania innym
podmiotom.

3.7.

Związek ma prawo do używania odznaki i pieczęci według zatwierdzonego
przez Zarząd wzoru.

3.8.

Związek może używać wyróżniającego je znaku graficznego, także w postaci
znaku towarowego, w tym również zawierającego nazwę, inne słowa i/lub
symbole, zatwierdzonego przez Zarząd.

3.9.

Związek założony zostaje na czas nieoznaczony.

ROZDZIAŁ 2. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
Artykuł 4
4.1.

Cele Związku są następujące:

a)

propagowanie ochrony interesów członków Związku, w tym w szczególności w
zakresie ochrony przed monopolistyczną pozycją zamawiających poprzez
reprezentowanie członków Związku wobec organów władzy publicznej,
organów samorządu terytorialnego, krajowych i międzynarodowych

organizacji, związków zawodowych, samorządu terytorialnego, osób prawnych
i fizycznych;
b)

pomoc w kreowaniu prawa w zakresie dotyczącym celów statutowych
Związku,
w
tym
w
szczególności
prawa
budowlanego,
prawa
zagospodarowania przestrzennego oraz prawa zamówień publicznych;

c)

podnoszenie kwalifikacji członków Związku w zakresie świadczonych usług,
podnoszenie jakości świadczonych usług i ich standaryzacja oraz umożliwienie
zdobywania specjalistycznej wiedzy i wymiany doświadczeń;

d)

stworzenie forum współpracy pomiędzy członkami Związku w realizacji
wspólnych przedsięwzięć i projektów;

e)

korzystne
kształtowanie
warunków
rynkowych
świadczenia
usług
projektowych, inżynieryjnych i konsultingowych, w tym z uwzględnieniem
świadczenia w/w usług w sektorze publicznym;

f)

wsparcie doradcze i organizacyjne dla członków Związku w zakresie
rozwiązywania problemów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych
związanych z podejmowaniem przez nich działalności gospodarczej;

g)

propagowanie wiedzy i standardów związanych z realizacją prac
projektowych, usług inżynieryjnych i konsultingowych w szeroko pojętym
sektorze budowlanym;

h)

zwiększenie integracji biznesowej członków Związku;

i)

wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości członków
Związku;

j)

tworzenie warunków do postępowania mediacyjnego i pojednawczego
pomiędzy członkami Związku;

k)

podnoszenie
poziomu
etycznego
świadczenia
usług
projektowych,
inżynieryjnych i konsultingowych, w tym zasad rzetelnego działania, etyki
zawodowej i uczciwości kupieckiej;

l)

propagowanie wśród uczniów szkół średnich i zawodowych oraz studentów
zawodu inżyniera / projektanta, celem podnoszenie kompetencji zawodowych
branży;

m)

propagowanie wśród osób w trudnej sytuacji życiowej (m.in. bezrobotnych,
osób z niepełnosprawnościami, wychowanków domów dziecka) rozwoju
kompetencji własnych w kierunku wykonywania zawodów pomocniczych
względem zawodu projektanta / inżyniera; prowadzenie szkoleń w/w osób;

n)

propagowanie projektowania obiektów budowlanych i infrastrukturalnych (w
tym infrastruktury społecznej) oraz świadczenia usług inżynieryjnych z
uwzględnieniem racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych (ochrona
środowiska naturalnego);

o)

propagowanie projektowania obiektów budowlanych i infrastrukturalnych oraz
świadczenia usług inżynieryjnych z uwzględnieniem rozwoju kompetencji
cyfrowych;

p)

propagowanie projektowania obiektów budowlanych i infrastrukturalnych z
uwzględnieniem walorów estetycznych, w tym promowanie architektury
polskiej, ładu przestrzennego oraz polskiej myśli technicznej i inżynieryjnej.

Artykuł 5
5.1.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

a)

reprezentowanie
członków
Związku
na
szczeblu
i międzynarodowym oraz współpracę w ich imieniu z
i zagranicznymi organizacjami o zbliżonym profilu działalności;

krajowym
krajowymi

b)

prowadzenie dialogu z organami władzy publicznej, organami samorządu
terytorialnego, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, osobami
prawnymi i fizycznymi;

c)

udział w postępowaniach sądowych i arbitrażowych (w przypadkach
dopuszczonych przez prawo) celem ochrony interesów członków Związku;

d)

prowadzenie inicjatyw prawnych mających na celu poprawę warunków
wykonywania działalności gospodarczej w ramach branży;

e)

wydawanie i promowanie wydawania literatury zawodowej oraz organizowanie
zawodowych kursów, seminariów, sympozjów i innych spotkań członków
i osób zainteresowanych działalnością Związku;

f)

współpracę z innymi organizacjami branżowymi o kompatybilnym profilu
działalności;

g)

prowadzenie działalności gospodarczej;

h)

inspirowanie, koordynowanie, wspieranie, organizowanie i prowadzenie
różnych form samokształcenia i kształcenia;

i)

podejmowanie przedsięwzięć aktywizujących i integrujących
Związku oraz osoby zainteresowane działalnością Związku;

j)

współpracę ze środkami komunikacji w celu kształtowania opinii i ocen na
tematy będące przedmiotem zainteresowania Związku;

k)

organizowanie form popularyzujących tematykę związaną
statutowymi (spotkania, konferencje, odczyty, konkursy);

l)

prowadzenie własnej działalności edukacyjnej, produkcyjnej, handlowej i
usługowej (na własny rachunek lub w pośrednictwie); o ile dla prowadzenia
określonej działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, to działalność
taką Związek podejmuje po ich uzyskaniu.

członków

z

celami

ROZDZIAŁ 3. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Artykuł 6.
6.1.

Członkiem Związku mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia
23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców na niżej wskazanych zasadach:

a)

osoby fizyczne: projektanci, inżynierowie lub osoby związane zawodowo z
realizacją prac projektowych i inżynieryjnych, legitymujące się przynajmniej
3 letnim doświadczeniem w realizacji prac projektowych lub inżynieryjnych lub
usług związanych z realizacją w/w prac;

b)

osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
podmioty, które świadczą usługi projektowe, inżynieryjne lub związane z
realizacją prac projektowych lub inżynieryjnych, świadczące w/w usługi
przynajmniej 3 lata.

6.2.

Członkiem Związku mogą być osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dają rękojmię
przestrzegania zasad etycznych i uczciwości kupieckiej, w tym przede
wszystkich przestrzegają niżej wskazanych zasad:

a)

działają w interesie swego klienta, wykonują swe obowiązki z pełną lojalnością
w stosunku do niego oraz postępują tak, aby służyć najlepszym interesom
klienta i społeczeństwa.

b)

przestrzegają swojej niezależności polegającej na tym, że usługa zawodowa –
projektowanie, porada, orzeczenie czy decyzja, nie podlega w żadnym
wypadku jakiemukolwiek wpływowi wynikającemu z powiązań z inną osobą
lub organizacją.

c)

przestrzegają zasad uczciwej konkurencji.

6.3.

Przyjęcie na członka Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu,
podjętej na wniosek kandydata, złożony na formularzu dostępnym na stronie
internetowej Związku. Do wniosku wymagane jest załączenie formularza
weryfikacji zgodności działania kandydata z zasadami etyki zawodowej i
uczciwości kupieckiej, o których mowa w pkt 6.2., oraz pozytywnej
rekomendacji dotyczącej przyjęcia do Związku przez dwóch członków
Związku. Powyższe nie dotyczy członków założycieli Związku. Od uchwały
Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia do Związku przysługuje odwołanie do
Rady Związku w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Rady Związku.
Uchwała Rady Związku jest ostateczna.

6.4.

Członkowie Związku mają obowiązek:

a)

wpłacenia wpisowego;

b)

terminowego opłacania składek członkowskich;

c)

przestrzegania zasad określonych w niniejszym statucie i w regulaminach
Związku;

d)

stosowania się do uchwał Walnego Zgromadzenia Związku i Zarządu;

e)

aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Związku;

f)

respektowania zasad etyki zawodowej, uczciwości kupieckiej w działalności
gospodarczej, w tym zasad, określonych w pkt 6.2.

6.5.

Członkowie Związku mają prawo:

a)

powoływania się w swojej działalności zawodowej na przynależność do
Związku – w tym używania znaków Związku;

b)

uczestniczenia w pracach i działalności Związku, w szczególności poprzez
branie udziału w Walnych Zgromadzeniach z prawem głosu oraz z czynnym
i biernym prawem wyborczym;

c)

pełnienia funkcji we władzach Związku;

d)

wglądu w dokumenty Związku i uzyskiwania informacji o jego działalności;

e)

brania udziału w organizowanych przez Związek szkoleniach, kursach, i innych
spotkaniach członków oraz warsztatach tematycznych;

f)

wysuwania wniosków dotyczących istniejących lub proponowanych form pracy
Związku oraz brania udziału w zebraniach Zarządu w celu przedstawienia tych
wniosków;

g)

korzystania z materiałów i zasobów wiedzy zgromadzonych przez Związek.

6.6.

Utrata członkostwa w Związku może nastąpić wskutek:

a)

zgłoszenia Zarządowi w formie pisemnej woli wystąpienia ze Związku. Zarząd
na najbliższym posiedzeniu w formie uchwały winien stwierdzić ustanie
członkostwa z datą złożenia pisma w Zarządzie. Niespełnienie tej formalności
nie wpływa na ustanie członkostwa;

b)

wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Związku, w przypadku rażącego
naruszenia obyczajów, zasad etyki zawodowej i uczciwości kupieckiej,
postanowień statutu lub działania na szkodę Związku, jak również braku

aktywności członka w działalność Związku. Zainteresowany winien być przez
Zarząd powiadomiony o ustaniu członkostwa;
c)

skazania prawomocnym wyrokiem z zastosowaniem środka karnego
pozbawienia praw publicznych lub zakazu prowadzania działalności
gospodarczej. Zarząd na najbliższym posiedzeniu w formie uchwały winien
stwierdzić ustanie członkostwa z datą uprawomocnienia wyroku. Niespełnienie
tej formalności nie wpływa na ustanie członkostwa. Zainteresowany winien
być przez Zarząd powiadomiony o ustaniu członkostwa;

d)

śmierci członka lub likwidacji w przypadku osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zarząd na najbliższym
posiedzeniu w formie uchwały winien stwierdzić ustanie członkostwa z datą
śmierci lub zakończenia likwidacji. Niespełnienie tej formalności nie wpływa
na ustanie członkostwa;

e)

uchwały Zarządu podjętej w przedmiocie skreślenia z listy członków z powodu
nieusprawiedliwionego niezapłacenia składki członkowskiej przez łączny okres
6 m-cy bez względu na to, czy zaległości dotyczą jednego okresu, czy też
przerywane są okresami regulowania składek. Zainteresowany winien być
przez Zarząd powiadomiony o ustaniu członkostwa.

6.7.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku
przysługuje odwołanie do Rady Związku w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu
Rady Związku. Uchwała Rady Związku jest ostateczna.

6.8.

Osoba skreślona z listy członków na podstawie pkt. 6.6. ppkt e) może ponowne
ubiegać się o przyjęcie do grona członków Związku po uregulowaniu zaległych
składek członkowskich.

ROZDZIAŁ 4. WŁADZE ZWIĄZKU
Artykuł 7.
7.1

Władzami Związku są:

a)

Walne Zgromadzenie;

b)

Zarząd;

c)

Rada Związku.

7.2

Z wyjątkami przewidzianymi przez niniejszy statut, uchwały władz Związku
zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów z decydującym
głosem przewodniczącego zebrania w przypadku równowagi głosów. Uchwały
władz: Zarządu, Rady Związku są ważne i wiążące, jeżeli na zebraniu jest
obecna co najmniej połowa członków danej władzy, chyba że niniejszy Statut
stanowi inaczej.

7.3

Zebrania władz Związku są protokołowane zgodnie z Regulaminem zebrania.
W protokole umieszcza się co najmniej: uchwały i zatwierdzenia, przebieg
wyborów oraz złożone na piśmie stanowiska uczestników zebrania.

7.4.

Kadencja organów Związku wskazanych w pkt 7.1 ppkt b) i c) trwa 10 lat
począwszy od dnia powołania. Po ustaniu kadencji członkowie organów
wskazanych w pkt 7.1. ppkt b) i c) pełnią swoje funkcje do czasu
ukonstytuowania się nowych. Dozwolony jest wielokrotny wybór tych samych
osób do władz Związku.

Artykuł 8.
8.1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku i tworzą je wszyscy
członkowie Związku.

8.2.

Walne Zgromadzenie ustala kierunki i programy działania Związku, podejmuje
wiążące wszystkich członków uchwały oraz wybiera Prezesa Zarządu,
pozostałych członków Zarządu i członków Rady Związku.

8.3.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia są zastrzeżone:

a)

ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad ich
pobierania i wpłacania;

b)

ustalanie liczby członków Zarządu z zastrzeżeniem, że członków tych musi być
od jednego do trzech, licząc wśród nich Prezesa;

c)

wybór osobno Prezesa i osobno pozostałych członków Zarządu, który odbywa
się w głosowaniu tajnym;

d)

wybór członków Rady Związku, który odbywa się w głosowaniu tajnym;

e)

zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu i Rady Związku;

f)

zatwierdzenie bilansu rocznego Związku za rok ubiegły;

g)

zatwierdzenie budżetu Związku;

h)

anulowanie uchwały Zarządu w uzasadnionym przypadku;

i)

zbycie lub obciążenie nieruchomości Związku;

j)

podjęcie uchwały o zaprzestaniu prowadzenia lub podjęciu działalności
gospodarczej przez Związek;

k)

zmiana statutu Związku;

l)

rozwiązanie Związku;

m)

udzielenie lub nieudzielenie członkom Zarządu absolutorium;

n)

odwołanie członków Zarządu, które odbywa się w głosowaniu tajnym;

o)

odwołanie członków Rady Związku, które odbywa się w głosowaniu tajnym.

8.4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku w terminie do 30
kwietnia i jest zwoływane przez Zarząd. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie
zostanie zwołane przez Zarząd w wyżej ustalonym terminie, to musi być ono
zwołane przez Radę Związku, nawet w jednoosobowym składzie, w terminie
dwóch miesięcy od daty upłynięcia terminu zwołania takiego Zgromadzenia
przez Zarząd.

8.5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z jego
własnej inicjatywy.

8.6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi być zwołane:

a)

na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej ogółu członków Związku; lub

b)

na pisemny wniosek Rady Związku; lub

c)

w wypadku złożenia mandatów przez ponad połowę członków Zarządu; lub

d)

w wypadku złożenia mandatów przez ponad połowę członków Rady Związku.

8.7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określone w art. 8.6 musi być zwołane
przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia okoliczności lub
złożenia wniosku wymienionego w tym artykule. Jeżeli Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie nie zostanie zwołane przez Zarząd w wyżej ustalonym terminie,
to musi być ono zwołane przez Radę Związku, nawet w jednoosobowym
składzie, w terminie dwóch miesięcy od daty upłynięcia terminu zwołania
takiego Zgromadzenia przez Zarząd.

8.8.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy,
które były powodem zwołania tego Walnego Zgromadzenia. Możliwe jest

jednak odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez formalnego
zwołania jeżeli wszyscy uprawnieni do wzięcia w nim udziału są obecni na
Walnym Zgromadzeniu i nie sprzeciwiają się uczestniczeniu w Walnym
Zgromadzeniu i podejmowaniu uchwał pomimo braku formalnego zwołania.
8.9.

O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia każdego członka
Związku, na 21 dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia podając do
wiadomości, co najmniej: porządek, miejsce oraz pierwszy i drugi termin
rozpoczęcia obrad, pisemnie pocztą tradycyjną lub pismem w formacie pdf
wysyłanym na podany przez niego adres e-mail.

8.10. W pierwszym terminie Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania
ważnych i wiążących uchwał, jeżeli jest na nim obecna co najmniej ½
(słownie: jedna druga) członków Związku. Drugi termin winien być podany
przy powiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu, a jego data powinna być nie
dalsza niż dwa tygodnie po pierwszym terminie. W drugim terminie Walne
Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych i wiążących uchwał
niezależnie od liczby obecnych.
8.11. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes, zaś przewodniczy mu wybrany na
początku
Walnego
Zgromadzenia
przewodniczący,
przy
czym
przewodniczącym tym nie może być członek Zarządu i Rady Związku.
8.12. Wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkiem członków Zarządu
i Rady Związku.
8.13. Zarząd może zaprosić na obrady Walnego Zgromadzenia osoby spoza
Związku.
8.14. Na wniosek Rady Związku, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę
o udzieleniu lub nieudzieleniu członkom Zarządu absolutorium.
8.15

W przypadku nieudzielenia członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie
absolutorium, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie
odwołania członka Zarządu i przeprowadza się wybory nowego członka
Zarządu na tym samym Walnym Zgromadzeniu, przy czym nowym członkiem
Zarządu nie może być członek Zarządu odwołany z powodu nieudzelenia
absolutorium.

8.16

W przypadku nieudzielenia Zarządowi przez Walne Zgromadzenie
absolutorium po wniosku Rady Związku o udzielenie absolutorium lub
w przypadku udzielenia Zarządowi przez Walne Zgromadzenie absolutorium
po wniosku Rady Związku o nie udzielenie absolutorium, Walne Zgromadzenie
może podjąć uchwałę w
przedmiocie odwołania Rady Związku
i przeprowadzenia wyborów nowej Rady Związku na tym samym Walnym
Zgromadzeniu.

Artykuł 9.
9.1.

Zarząd jest organem wykonawczym Związku, wykonuje uchwały Walnego
Zgromadzenia i za wszystkie swoje czynności odpowiedzialny jest przed
Walnym Zgromadzeniem.

9.2.

Do kompetencji Zarządu należy:

a)

reprezentowanie Związku;

b)

zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Związku, z zastrzeżeniem, że
zaciągnięcie zobowiązania majątkowego powyżej kwoty 60.000,00 zł wymaga
uchwały Rady Związku;

c)

układanie i zmiana regulaminów Związku, przedstawianych następnie do
zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu;

d)

administracja nieruchomości i majątku Związku;

e)

przygotowanie i przedstawianie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu
sprawozdania i bilansu rocznego Związku;

f)

zwoływanie Walnych Zgromadzeń;

g)

udzielanie i odwoływanie prokury.

9.3.

Zarząd liczy od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, którzy są powoływani
przez Walne Zgromadzenie.

9.4.

Zebraniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności
Wiceprezes lub członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.

9.5.

W zebraniach Zarządu mają prawo brać udział, w charakterze obserwatorów
z doradczym prawem głosu, członkowie Rady Związku oraz członkowie
Związku.

9.6.

Jeżeli Prezes nie jest w stanie dokończyć swojej kadencji, to funkcję jego
przejmuje Członek Zarządu i pełni ją do najbliższego Walnego Zgromadzenia,
które dokonuje wyboru Prezesa.

9.7.

Jeżeli któryś z członków Zarządu nie jest w stanie dokończyć swojej kadencji,
to Zarząd pracuje w niepełnym składzie do najbliższego Walnego
Zgromadzenia, które dokonuje wyboru brakującego członka Zarządu. Jeżeli
skład Zarządu w niepełnym składzie wyniesie mniej niż połowę liczby członków
Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie, to brakujący członkowie
Zarządu wybierani są na zwołanym w tym celu nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu.

9.7.

Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w przypadku:
a)

upływu kadencji;

b)

rezygnacji z pełnienia funkcji;

c)

odwołania przez Walne Zgromadzenie;

d)

śmierci.

Artykuł 10.
10.1

Rada Związku jest organem kontrolującym całokształt działalności Związku
pod
względem
prawidłowości
i
zgodności
z
przepisami
prawa,
postanowieniami statutu Związku i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

10.2. Rada Związku składa się z od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie.
10.3. Nie później niż 14 dni od daty wyboru Rady Związku odbywa się pierwsze
zebranie Rady Związku z udziałem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
z głosem doradczym, na którym wybierany jest spośród grona członków Rady
Związku jej przewodniczący pełniący jednocześnie funkcję sekretarza tej
Rady, a także który w szczególności przewodniczy zebraniom Rady Związku.
10.4. Rada Związku powinna, co najmniej raz w roku dokonać kompleksowej
kontroli działalności Związku, przedstawić jej wyniki wraz z własną oceną na
Walnym Zgromadzeniu oraz postawić wniosek o udzielenie lub nieudzielenie
absolutorium członkom Zarządu.
10.5. Do kompetencji Rady Związku należy:
a)

kontrola całokształtu działalności Związku, a w szczególności sprawdzanie
prawidłowości prowadzenia przez Zarząd spraw finansowych Związku;

b)

badanie przygotowanego przez Zarząd bilansu rocznego
i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu raportu na ten temat;

Związku

c)

ogólna kontrola działalności jednostek gospodarczych Związku;

d)

nadzór nad prowadzoną przez biegłych księgowych
finansowych jednostek gospodarczych Związku;

e)

wnioskowanie
Zgromadzenia;

f)

przygotowanie i przedstawienie
z wyników swojej działalności;

g)

zatwierdzenie regulaminów Związku;

h)

przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie lub nieudzielenie
absolutorium członkom Zarządu;

i)

wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań majątkowych
w imieniu Związku powyżej kwoty 60.000,00 zł.

zwołania

przez

Zarząd
Walnemu

kontrolą

Nadzwyczajnego
Zgromadzeniu

spraw

Walnego

sprawozdania

10.6. W przypadku, gdy członek Rady Związku nie jest w stanie dokończyć swojej
kadencji, to Rada Związku pracuje w niepełnym składzie do najbliższego
Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru brakującego członka Rady
Związku. Jeżeli skład Rady Związku w niepełnym składzie wyniesie mniej niż
połowę̨ liczby członków Rady Związku wybranych przez Walne Zgromadzenie,
to brakujący członkowie Rady Związku wybierani są na zwołanym w tym celu
nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
10.7. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Związku następuje w przypadku:
a)

upływu kadencji;

b)

rezygnacji z pełnienia funkcji;

c)

odwołania przez Walne Zgromadzenie;

d)

śmierci.

ROZDZIAŁ V. REPREZENTACJA, DOCHODY I MAJĄTEK ZWIĄZKU
Artykuł 11.
11.1

Związek jest reprezentowany przez Zarząd.

11.2

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Związku uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Artykuł 12.
12.1

Zbycie lub obciążenie nieruchomości Związku wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia przyjętej liczbą dwóch trzecich ważnych głosów wszystkich
obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku, przy obecności, co
najmniej ½ (słownie: jednej drugiej) uprawnionych do głosowania członków
Związku.

12.2

W razie niewypłacalności Związku jego członkowie są zobowiązani do
spłacenia solidarnie zaciągniętych długów, jednak wysokość całkowitego
obciążenia członka z tego tytułu nie może przekroczyć dwukrotności wartości
składek członkowskich w roku, w którym powstała niewypłacalność.

12.3

Rok finansowy Związku rozpoczyna się 1 stycznia i kończy się 31 grudnia tego
samego roku.

Artykuł 13.
13.1. Dochody i majątek Związku mogą pochodzić z następujących źródeł:
a)

wpisowe i składki członków;

b)

darowizny od osób prywatnych, firm i instytucji;

c)

dotacje, subwencje i inne formy wsparcia publicznego;

d)

spadki;

e)

zapisy;

f)

zbiórki publiczne;

g)

dochody z własnej działalności gospodarczej;

h)

dochody z majątku Związku.

13.2. Dochody i majątek Związku mogą służyć wyłącznie realizacji celów
statutowych Związku i nie mogą być przeznaczone do podziału między
członków Związku.
13.3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych
w odrębnych przepisach.
13.4. Podjęcie działalności gospodarczej przez Związek wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia przyjętej liczbą dwóch trzecich ważnych głosów w obecności co
najmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania członków Związku.
Artykuł 14.
14.1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (wg PKD-2007):
a)

58.11.Z – Wydawanie książek

b)

47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

c)

72.19. Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych

d)

70.22.Z – Pozostałe doradztwo
gospodarczej i zarzadzania

e)

71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne

f)

73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych

g)

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

h)

74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami

i)

85.59.B – Pozostałe
niesklasyfikowane

w

pozaszkolne

zakresie

formy

prowadzenia

edukacji,

działalności

gdzie

indziej

Artykuł 15.
15.1. Wpisowe, składki członkowskie i terminy ich płatności uchwala Walne
Zgromadzenie.
15.2. Nowoprzyjęci członkowie płacą składki za rok, w którym zostali przyjęci:
a)

całą składkę, jeżeli zostali przyjęci do końca czerwca tego roku; lub

b)

połowę składki, jeżeli zostali przyjęci później.

ROZDZIAŁ VI. ZMIANY W STATUCIE I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU
Artykuł 16.
16.1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszym statucie wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia przyjętej liczbą dwóch trzecich ważnych głosów, przy obecności
co najmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania członków Związku.
Artykuł 17.

17.1. Rozwiązanie się i likwidacja Związku mogą być zaproponowane na piśmie
przez:
a)

Zarząd; lub

b)

Radę Związku; lub

c)

co najmniej jedną trzecią ogółu członków Związku.

17.2. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu się i likwidacji
Związku wymaga dwóch trzecich ważnych głosów wszystkich obecnych na
Walnym Zgromadzeniu członków Związku, przy obecności, co najmniej jednej
trzeciej uprawnionych do głosowania członków Związku. W uchwale
likwidacyjnej wskazany zostanie cel (lub cele) na jaki ma być przeznaczony
majątek Związku po likwidacji.
17.3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Związku,
odpowiedzialnym za likwidację będzie ostatni Zarząd lub wyznaczona przez
Walne Zgromadzenie komisja likwidacyjna.
17.4. W przypadku likwidacji żadne dobra nie mogą być podzielone między członków
Związku, ale muszą być przekazane innej organizacji społecznej o podobnym
charakterze.

