STATUT
STOWARZYSZENIA TECHNICZNEGO ODLEWNIKÓW POLSKICH

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, w skrócie STOP zwane dalej Stowarzyszeniem, jest
samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, zrzeszającą na zasadzie
dobrowolności członków indywidualnych w szczególności inżynierów, studentów i innych oraz członków
wspierających w tym podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z odlewnictwem a w
szczególności współpracujących z nim wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych,
jednostek handlowych, usługowych i produkcyjnych działających na jego rzecz.
2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną, którą mogą mieć również Oddziały Stowarzyszenia.
3. Zgodnie ze swoim charakterem naukowo-technicznym i menedżerskim Stowarzyszenie nie zajmuje się
działalnością polityczną.
§2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest
miasto Kraków.
§3
1. Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz od 1935 roku
członkiem Światowej Organizacji Odlewniczej (WFO).
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji naukowych, technicznych i
gospodarczych o podobnym zakresie działania.
3. Stowarzyszenie może być założycielem fundacji, realizujących między innymi cele określone w niniejszym
Statucie.
§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia prac administracyjnych, finansowych i działalności gospodarczej, Stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, przy zachowaniu właściwych przepisów prawa.
Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy
członków Stowarzyszenia.
§5
1.
2.
3.
4.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, legitymacji i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stowarzyszenie ma prawo nadawania tytułów honorowych związanych z jego działalnością organizacyjną.
Godłem Stowarzyszenia jest kompozycja części koła zębatego z kadzią odlewniczą oraz napisem STOP.
Stowarzyszenie jest właścicielem tytułu oraz wydawcą czasopisma naukowo-technicznego “Przegląd
Odlewnictwa”.
5. Stowarzyszenie posiada srebrną odznakę organizacyjną, złotą odznakę honorową i złotą odznakę honorową
z rubinem. Są one miniaturą godła.
6. Stowarzyszenie posiada sztandar.

Rozdział 2
SPOSOBY, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
1. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego polskiego odlewnictwa, jego konsolidacji
oraz w interesie jego członków.
Do podstawowych celów Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) działalność naukowa i techniczna w zakresie odlewnictwa oraz wypowiadanie się w sprawach publicznych
dotyczących tej działalności,
b) inspirowanie i organizowanie członków do realizacji wspólnych działań statutowych
i gospodarczych,
c) współdziałanie z wszelkimi instytucjami, organami i stowarzyszeniami krajowymi oraz zagranicznymi,
których celem jest szeroko rozumiany postęp naukowo-techniczny, organizacyjny oraz szerzenie
kultury technicznej w odlewnictwie oraz dziedzinach z nim związanych, między innymi: metalurgii,
elektroenergetyce, gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie, BHP, certyfikacji personelu i wyrobów,
normalizacji i ochronie środowiska, szacowania majątku ruchomego oraz wartości intelektualnych,
d) reprezentowanie inżynierów i techników pracujących w odlewnictwie oraz integrowanie całego
środowiska, dla inicjowania przedsięwzięć zapewniających innowacyjność, konkurencyjność, rozwój
odlewnictwa, koleżeńską solidarność i wzajemną pomoc,
e) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i prowadzenie szkoleń, kursów itp. oraz kształtowanie etyki
zawodowej odlewników,
f) pomoc i pośrednictwo przy uzyskiwaniu zatrudnienia przez członków Stowarzyszenia,
g) ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi inżynierów i techników odlewników, obrona praw
wynalazców i racjonalizatorów oraz dbałość o warunki pracy i bytu odlewników,
h) działalność w zakresie pomocy koleżeńskiej oraz kształtowanie postaw wzajemnej życzliwości i
stowarzyszeniowej solidarności,
i) propagowanie zawodu odlewnika oraz popularyzowanie
wiedzy o odlewnictwie
w społeczeństwie,
j) tworzenie funduszy stypendialnych,
k) organizowanie życia towarzyskiego członków Stowarzyszenia,
l) prowadzenie analiz rynkowych dotyczących surowców i wyrobów odlewniczych,
ł) prowadzenie statystyki dla potrzeb odlewnictwa i gospodarki,
m) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz polskiego odlewnictwa oraz członków Stowarzyszenia,
n) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między osobami
fizycznymi i prawnymi, działającymi w odlewnictwie w państwach UE.
§7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w tym: wydawniczej, naukowo-badawczej oraz
szkoleniowej poprzez kursy, konferencje, narady, wystawy, pokazy, odczyty, wyjazdy szkoleniowe oraz
wszelkie imprezy o podobnym charakterze, w zakresie odlewnictwa i związanych z nim: metalurgii,
elektroenergetyki, gospodarki wodno-ściekowej, budownictwa przemysłowego, BHP, certyfikacji
personelu i wyrobów, normalizacji i ochrony środowiska, szacowania majątku ruchomego oraz wartości
intelektualnych,
b) współdziałanie z administracją państwową i samorządową, jednostkami gospodarczymi, placówkami
naukowymi oraz wszelkimi organizacjami o charakterze naukowo-technicznym w zakresie planowania
rozwoju nauki oraz realizowania techniki odlewniczej i związanych z nią problemów produkcyjnych a
w szczególności obejmujących zagadnienia: metalurgii, elektroenergetyki, gospodarki wodno-ściekowej,
budownictwa przemysłowego, BHP, certyfikacji personelu i wyrobów, normalizacji i ochrony środowiska,
szacowania majątku ruchomego oraz wartości intelektualnych,
c) inicjowanie, popieranie i rozwijanie innowacyjności, ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości,
d) rozwijanie i popularyzację informacji naukowo-technicznej, ekonomicznej i patentowej,
e) ocenianie osiągnięć oraz przyznawanie nagród i wyróżnień za popularyzację postępu technicznego i
organizacyjnego,

f) doradztwo w zakresie techniki, organizacji, handlu i marketingu w zakresie odlewnictwa i dziedzin
pokrewnych,
g) organizowanie i prowadzenie zespołów rzeczoznawców, a także udział w spółkach oraz organizowanie
innych, zgodnych z prawem form przedsiębiorczości w odlewnictwie oraz obszarach wymienionych w
rozdziale 2 § 6 pkt. c i § 7 pkt. a i b,
h) inicjowanie oraz współudział w ustalaniu i programowaniu norm branżowych oraz innych przepisów i
warunków technicznych,
i) zakładanie i prowadzenie bibliotek technicznych, domów techniki, domów pracy twórczej,
j) opiniowanie dla administracji państwowej, samorządowej, związków zawodowych i podmiotów
gospodarczych aktów prawnych dotyczących gospodarki (głównie odlewnictwa) oraz zasad ochrony
interesów odlewniczej kadry inżynieryjno-technicznej,
k) współpracę ze szkolnictwem technicznym wszystkich szczebli w zakresie opiniowania, opracowywania
programów nauczania i metod szkolenia, a także przedstawianie aktualnego stanu potrzeb w zakresie
szkolenia kadr dla odlewnictwa,
l) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych,
m) badanie warunków pracy w odlewniach oraz działania na rzecz ich poprawy, ochrony środowiska
naturalnego i gospodarki odpadami,
n) sprawowanie opieki nad technicznymi zabytkami odlewniczymi,
o) nie dopuszczanie do dyskryminacji członków Stowarzyszenia na jakimkolwiek polu oraz udzielanie im
pomocy w dochodzeniu praw,
p) wszelkie inne nie wymienione wyżej formy działania dozwolone prawem,
r) organizowanie i współudział w promocji wyrobów, technologii oraz osiągnięć technicznych i
organizacyjnych członków Stowarzyszenia, głównie osób prawnych.
2. Działalność ta objęta jest kodami PKD Nr :91.12.z, 91.33 z, 80.42B, 80.42.z, 73.10, 72.30 z, 72.40 z, 22.1,
70.2, 74.40, 74.30 z, 74.87 A, 74.87 B, 75.21.z, 22.11.z, 22.13.z, 73.10.g, 75.14.z, 93.05.z.

Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
1. Członkowie dzielą się na:
a)
zwyczajnych,
b)
honorowych,
c)
wspierających.
§9
1. Członkiem zwyczajnym może być:
a) posiadacz dyplomu wyższej lub średniej szkoły, który pracuje lub pracował w odlewnictwie lub na jego
rzecz,
b) student wyższej uczelni technicznej lub pełnoletni uczeń średniej szkoły technicznej,
c) osoby, których osiągnięcia zawodowe uzasadniają przyjęcie na członka Stowarzyszenia.
2. Członka zwyczajnego przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału na podstawie deklaracji pisemnej kandydata,
podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, o co najmniej 2-letnim stażu członkowskim.
§ 10
1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego, Walny Zjazd Delegatów członkom zwyczajnym
szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, nauki i techniki lub polskiego odlewnictwa.
2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia może być również nadana osobie nie będącej członkiem
zwyczajnym, która wniosła niezaprzeczalny wkład w rozwój Stowarzyszenia, polskiego ruchu
stowarzyszeniowego, nauki i techniki lub polskiego odlewnictwa.
§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna akceptująca Statut Stowarzyszenia i wspierająca
realizację jego celów i zadań.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie jego pisemnej deklaracji oraz
pisemnej rekomendacji właściwego dla jego miejsca działalności Zarządu Oddziału.
3. Członek wspierający opłaca do Zarządu Oddziału lub do Zarządu Głównego Stowarzyszenia składki w
wysokości zadeklarowanej temu Zarządowi.
§ 12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy, a także polskie i zagraniczne podmioty
gospodarcze.
§ 13
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz być jego przedstawicielem w innych
organizacjach,
b) występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia oraz odwoływać się do Walnego Zjazdu
Delegatów,
c) uczestniczyć we wszystkich formach działalności organizacyjnej, szkoleniowej i towarzyskiej Stowarzyszenia
na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia,
d) korzystać z poradnictwa fachowego, naukowo-technicznego oraz pomocy w zakresie ochrony praw
autorskich i zawodowych,
e) ubiegać się o tytuł rzeczoznawcy,
f) korzystać z funduszu pomocy koleżeńskiej,
g) nosić odznakę członkowską,
h) otrzymywania na zasadach ulgowych wydawnictw Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) przestrzegania norm współżycia społecznego, zasad etyki zawodowej
stowarzyszeniowej,
d) regularnego opłacania składki członkowskiej.

oraz

solidarności

§ 14
1. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z uwzględnieniem zapisów § 27 i 31
§ 15
1. Członek wspierający lub jego reprezentant ma prawo:
a) inspirowania działalności Stowarzyszenia,
b) korzystania z prac, doświadczeń i pomocy Stowarzyszenia w zakresie określonym jego celami,
c) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach przyjętych przez władze
Stowarzyszenia,
d) używania, obok swej nazwy - jako osoby prawnej - dopisku: Członek Wspierający Stowarzyszenia
Technicznego Odlewników Polskich,
e) uczestniczyć w reprezentacji Stowarzyszenia do samorządu gospodarczego branży,
f) otrzymywania czasopism stowarzyszeniowych na warunkach ulgowych,
g) czynnego uczestniczenia w wyborach naczelnych władz stowarzyszeniowych,
h) pracownicy instytucji członka wspierającego mają prawo do udziału w imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
i) uzyskania referencji STOP w ofertach przetargowych oraz przy zgłaszaniu akcesu do organizacji krajowych
lub zagranicznych,
j) korzystania z preferencyjnych warunków reklamowania się w wydawnictwach Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do:
a) współdziałania w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składki członka wspierającego do Zarządu Oddziału Stowarzyszenia lub Zarządu
Głównego w zależności od tego, który z tych Zarządów był jego wprowadzającym.
3. Członkostwo wspierające potwierdza “Dyplom Członka Wspierającego” wystawiony przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia przez pisemne zgłoszenie tego do Zarządu Koła-Oddziału,
b) skreślenia, na podstawie uchwały Zarządu Koła lub Oddziału z powodu systematycznego uchylania się
od udziału w realizacji celów Stowarzyszenia lub nieusprawiedliwionego zalegania w płaceniu składek
członkowskich przez okres 6 miesięcy,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub pozbawienia praw
publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego,
d) rozwiązania Stowarzyszenia,
e) śmierci członka.
2. Członek skreślony może być ponownie przyjęty jako nowo wstępujący.
3. Od uchwały Zarządu Koła o skreśleniu, przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 2 miesięcy do
Zarządu Oddziału, a następnie - w tym samym terminie - do Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Uchwała
Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest ostateczna.
4. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia za zgodą Zarządu
Głównego Stowarzyszenia.
§ 17
1. Członkostwo honorowe ustaje wskutek:
a) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności, zgłoszone pisemnie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

b) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów,
c) utraty praw publicznych,
d) śmierci członka.
§ 18
1. Członkostwo wspierające ustaje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji członka wspierającego skierowanej do Zarządu Głównego Stowarzyszenia poprzez
właściwy Zarząd Oddziału Stowarzyszenia,
b) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
c) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia podjętej na wniosek właściwego
Zarządu Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez dwa lata, mimo pisemnego
wezwania,
d) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym.

Rozdział 4
WŁADZE NACZELNE, ORGANA, STRUKTURA I ZASADY
ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA
§ 19
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1.1. Walny Zjazd Delegatów w skrócie WZD.
1.2. Zarząd Główny Stowarzyszenia w skrócie ZG STOP.
2. Organami Stowarzyszenia są:
2.1. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
2.2. Główny Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.
2.3. Rada Prezesów, która jest organem opiniodawczym.
2.4. Organa merytorycznego działania Stowarzyszenia – Komisje, Sekcje merytoryczne.
3. Członkowie Stowarzyszenia będący osobami fizycznymi są zgrupowani w Kołach.(Koło zrzesza minimum
6 członków). W przypadku trudności w zorganizowaniu 6 osobowego Koła Zakładowego dopuszcza się
zorganizowanie Koła przy Zarządzie Oddziału dla członków rozproszonych.
4. Koła powinny być zgrupowane w Oddziały(Oddział tworzą minimum 3 Koła Zakładowe) lub 25 członków
indywidualnych.
5. Członkowie wspierający Stowarzyszenie mogą być zgrupowani w Sekcje.
6. Sekcje o których mowa w rozdziale 4 w § 19 pkt. 5 niniejszego Statutu są zgrupowane przy Zarządzie
Głównym Stowarzyszenia.
7. Tryb powoływania i rozwiązywania Kół, Oddziałów, Komisji i Sekcji, w tym Sekcji grupującej członków
wspierających, określono w dalszych postanowieniach Statutu.
8. Struktura Stowarzyszenia jest następująca:

Władze
Naczelne
Oddział
Koło
Komisja
Sekcja

Walny Zjazd

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

Walny Zjazd
Delegatów
Walny Zjazd
Oddziału
Walny Zjazd Koła,
Komisji, Sekcji

Zarząd Główny
Stowarzyszenia
Zarząd Oddziału
Stowarzyszenia
Zarząd Koła,
Komisji, Sekcji

Główna Komisja
Rewizyjna
Komisja Rewizyjna
Oddziału
_

Główny Sąd
Koleżeński
Sąd Koleżeński
Oddziału
_

§ 20
1. Organami merytorycznego działania Stowarzyszenia powoływanymi przez właściwy Zarząd są stałe lub
doraźne komitety, komisje, sekcje, zespoły , kluby itp. prowadzące prace w zakresie odpowiednich problemów
oraz działalność towarzyską.
2. Organa merytorycznego działania Stowarzyszenia pracują na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez
Zarząd, który je powołał.
3. Organa te są powoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia i za jego zgodą, mogą być powołane również
przez Zarząd Oddziału.
4. Działalność organów merytorycznego działania jest finansowana przez Zarząd, który je powołał.
5. Członkowie wspierający działają w Sekcjach, które mogą jako reprezentacja Stowarzyszenia uczestniczyć w
strukturach samorządu gospodarczego.
§ 21
1. Do obsługi władz i organów Stowarzyszenia mogą być powołane biura i sekretariaty, podporządkowane
właściwemu Zarządowi.
2. Tryb powołania, organizację i zasady ich pracy określają regulaminy uchwalone przez właściwy Zarząd.

§ 22
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wybór wszystkich władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że zostanie podjęta
jednomyślnie uchwała organu wybierającego o przeprowadzeniu wyborów jawnie.
3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania - w pierwszym
terminie, bez względu na liczbę obecnych - w drugim terminie. W razie równej liczby członków rozstrzyga
głos przewodniczącego zebrania.
4. Statutowe władze Stowarzyszenia , w uzasadnionych przypadkach, mogą zawiesić w czynnościach członka
swojego grona. Uchwała w tym zakresie wymaga poparcia co najmniej połowy statutowej liczby członków
danej władzy.
5. Zarządy oraz Komisje Rewizyjne mogą w czasie kadencji dokooptować na brakujące miejsca członków spośród
osób kandydujących w wyborach, w kolejności uzyskiwanych głosów. Liczba członków dokooptowanych nie
może przekraczać 1/5 składu pochodzącego z wyboru.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami władz tego samego szczebla.

Rozdział 5
WALNY ZJAZD
Ustalenia Ogólne
§ 23
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia, jego Oddziału, Koła, Komisji lub Sekcji jest Walny Zjazd danego szczebla.
2. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§ 24
1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zjazdu danego szczebla należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
(jeśli istnieją na danym szczeblu) za okres kadencji,
b) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres kadencji,
c) wybór wszystkich władz i organów danego szczebla, w tym prezesa na okres kadencji,
d) ustalanie regulaminów Walnego Zjazdu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
e) rozwiązywanie struktur Stowarzyszenia na danym szczeblu,
f) uchylanie uchwał Zarządu danego szczebla.

Ustalenia szczegółowe
Walny Zjazd Delegatów
§ 25
1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia raz na 4 lata.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny Stowarzyszenia
zawiadamia delegatów bezpośrednio lub za pośrednictwem Zarządów Oddziałów co najmniej na 21 dni
przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.
3. Walny Zjazd jest zwoływany z podaniem dwóch terminów jego rozpoczęcia.
§ 26
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany z dwoma terminami jego rozpoczęcia, z inicjatywy
Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Zarządów
Oddziałów reprezentujących co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia oraz na wniosek Rady
Prezesów.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w terminie
nie wcześniej niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje tylko nad sprawami, dla których został
zwołany.
§ 27
1. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1.1. z głosem stanowiącym:
a) delegaci wybrani na Walnych Zjazdach Oddziałów według klucza 1 delegat na 25 członków
zwyczajnych Oddziału z tym, że ostatnią rozpoczętą liczbę 25, zaokrągla się wzwyż ,
b) członkowie honorowi Stowarzyszenia,
c) przedstawiciele działających przy Zarządzie Głównym Sekcji Członków Wspierających według zasady
do 3 delegatów z jednej Sekcji.

1.2. z głosem doradczym:
a) nie będący delegatami członkowie ustępujących władz
b) zaproszeni goście. 		
§ 28
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia na kadencję,
b) wybór na kadencję:
• Prezesa
• 4 członków Zarządu Głównego
• 3- 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej, liczbę wybieranych ustala Walny Zjazd
• 3- 5 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego, liczbę wybieranych ustala Walny Zjazd
c) nadawanie i pozbawianie - na wniosek Zarządu Głównego - godności Honorowego Prezesa
oraz Honorowego Członka Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji .

Walny Zjazd Oddziału
§ 29
1. Zwyczajny Walny Zjazd Oddziału odbywa się co 4 lata, najpóźniej w kwartale poprzedzającym Walny Zjazd
Delegatów.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia wszystkich
członków lub delegatów co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.
3. Walny Zjazd Oddziału zwoływany jest z podaniem dwóch terminów jego rozpoczęcia.
§ 30
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału jest zwoływany z podaniem dwóch terminów jego rozpoczęcia na
wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Kół reprezentujących
przynajmniej 1/3 liczby członków Oddziału.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku i obraduje on tylko nad sprawami dla których został zwołany.
§ 31
1. W Walnym Zjeździe Oddziału biorą udział wszyscy członkowie Oddziału lub delegaci wybierani w Kołach w
trybie określonym przez Zarząd Oddziału oraz członkowie honorowi.
§ 32
1. Do kompetencji Walnego Zjazdu Oddziału należy:
a) uchwalanie kierunków działalności Oddziału na kadencję zgodnie z postanowieniami Statutu i
uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia,
b) wybór na kadencję:
• Prezesa Zarządu Oddziału
• 4 członków Zarządu Oddziału
• 3 członków Komisji Rewizyjnej
• 3 członków Sądu Koleżeńskiego
c) wybór delegatów i zastępców delegatów na Walny Zjazd Delegatów,
d) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Oddziału do organizacji regionalnych oraz wybór
delegatów do tych organizacji.

Walny Zjazd Koła, Komisji, Sekcji
w tym – Sekcji Członków Wspierających
§ 33
1. Zwyczajny Walny Zjazd Koła, Komisji, Sekcji w tym - Sekcji Członków Wspierających odbywa się co 4 lata w
terminie ustalonym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w harmonogramie przebiegu akcji sprawozdawczo
wyborczej dla każdej kończącej się kadencji władz wszystkich szczebli.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Koła, Komisji, Sekcji w tym-Sekcji Członków Wspierających,
Zarząd Koła, Komisji i Sekcji zawiadamia wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.
3. Walne Zjazdy Kół, Komisji oraz Sekcji zwoływane są z podaniem dwóch terminów ich rozpoczęcia.
§ 34
1. W Walnym Zjeździe Koła, Komisji, Sekcji w tym – Sekcji Członków Wspierających biorą udział wszyscy
członkowie Koła, Komisji, Sekcji.
§ 35
1. Do kompetencji Walnego Zjazdu Koła, Komisji, Sekcji należy:
a) uchwalanie kierunków działalności Koła, Komisji, Sekcji na kadencję zgodnie z postanowieniami Statutu
i uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) wybór członków Zarządu Koła, Komisji , Sekcji na kadencję,
c) wybór delegatów Zarządu Koła, Komisji, Sekcji na Walny Zjazd Oddziału, jeżeli zebranie to odbywa się
przez delegatów,
d) wybór delegatów Sekcji Członków Wspierających na Walny Zjazd Delegatów Zarządu Głównego.

Rozdział 6
ZARZĄD
Ustalenia ogólne
§ 36
1. Zarząd właściwego szczebla kieruje pracą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zjazdami.
§ 37
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) prowadzenie działalności zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Walnego Zjazdu oraz
reprezentowanie właściwego szczebla Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) uchwalanie planów działalności merytorycznej i finansowej oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich
realizacji,
c) zwoływanie Walnych Zjazdów zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,
d) podwyższanie składki członkowskiej,
e) podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego
Zjazdu,
f) wybór Prezydium Zarządu danego szczebla, jeśli o potrzebie jego istnienia zadecydują wybrani na WZD
członkowie Zarządu.

Ustalenia szczegółowe
Zarząd Główny

§ 38
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje jego działalnością w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów.
2. Zarząd Główny składa się z :
• Prezesa Stowarzyszenia, wybranego przez Walny Zjazd Delegatów
• 4 członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów
3. Z wybranych przez WZD członków Zarządu Głównego, na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybiera się
wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika. Funkcję skarbnika może pełnić wiceprezes.
4. W przypadku niemożności sprawowania funkcji sekretarza generalnego przez żadnego z wybranych na
Walnym Zjeździe Delegatów członków Zarządu Głównego, dopuszcza się wybór sekretarza generalnego
w postępowaniu konkursowym. Osoba ta, automatycznie powiększa liczbę członków Zarządu Głównego.
Decyzję w sprawie konkursowego wyboru sekretarza generalnego podejmuje Walny Zjazd Delegatów, który
równocześnie upoważnia Zarząd Główny do konkursowego wyboru sekretarza generalnego, gdyby taka
konieczność zaistniała w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów.
5. W przypadku nieobecności prezesa powyżej 3 miesięcy, Zarząd Główny desygnuje jednego z wiceprezesów
do pełnienia jego obowiązków.
6. Członkowie władz pełnią funkcje honorowo. Wyjątek stanowi sekretarz generalny.
§ 39
1. Do obowiązków i kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) realizacja uchwał WZD,
b) uchwalanie przygotowanych przez sekretariat ZG STOP rocznych planów działalności i budżetów oraz
zatwierdzanie wykonanych przez sekretariat ZG STOP rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych
(bilansów),
c) powoływanie i odwoływanie sekretarza generalnego,
d) powoływanie i odwoływanie redaktorów naczelnych wydawnictw stowarzyszeniowych,
e) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz działających przy Zarządzie Głównym
organów
wykonawczych, jak również koordynowanie ich działalności,
f) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i rozwiązywania centralnych agend gospodarczych
Stowarzyszenia,
g) wnioskowanie do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie godności członka honorowego oraz o utratę tej
godności,
h) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, włączając w to nabywanie, zbywanie oraz obciążanie
nieruchomości Stowarzyszenia do kwoty 25 tys. euro,
i) wnioskowanie o nadawanie odznaczeń państwowych oraz nadawanie odznak honorowych
Stowarzyszenia i organizacji wymienionych w § 3 pkt. 2 do których Walny Zjazd uchwalił
przystąpienie,
j) ustalanie składki członkowskiej oraz wpłat Zarządu Oddziałów na rzecz Zarządu Głównego,
k) delegowanie przedstawicieli do innych organizacji.
2. Sprawy ujęte § 39 pkt. 1 b, c, d, e, f, g, h, j muszą być przed ich podjęciem konsultowane z Radą Prezesów
i uzyskać jej akceptację.
§ 40
1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym Prezesi Honorowi Stowarzyszenia
oraz Prezes Zarządu Głównego ostatniej kadencji, jeśli nie został wybrany na bieżącą kadencję.
2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, w jego imieniu działa Prezes i Sekretarz Generalny.
3. Decyzje podjęte w tym okresie, winny być przedstawione do wiadomości na najbliższym posiedzeniu Zarządu
oraz przekazane do wiadomości Radzie Prezesów.

Zarząd Oddziału
§ 41

1. Zarząd Oddziału składa się z:
• Prezesa Oddziału
• Członków wybranych przez Walny Zjazd Oddziału.
2. Zarząd Oddziału w zależności od jego liczebności (liczby przewodniczących Kół Zakładowych )
może wybrać ze swojego grona Prezydium, które składa się z:
• Prezesa
• Wiceprezesa
• Sekretarza
• Skarbnika
3. W uzasadnionych przypadkach, pierwsze zebranie Zarządu Oddziału może ustanowić Prezydium
o większym składzie, niż to wymienia punkt 2 niniejszego paragrafu.
§ 42
1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) powoływanie i rozwiązywanie Kół oraz działających przy Zarządzie organów wykonawczych, jak
również koordynowanie ich działalności,
b) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i rozwiązywania agend gospodarczych
Oddziału,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału,
d) przyjmowanie oraz skreślanie członków zwyczajnych oraz wnioskowanie do Zarządu Głównego
Stowarzyszenia o przyjęcie lub skreślenie członków wspierających z terenu działania Oddziału,
e) zwoływanie Walnych Zjazdów Oddziałów zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,
f) wnioskowanie o nadawanie odznaczeń regionalnych i odznak honorowych Stowarzyszenia oraz
nadawanie własnych wyróżnień i nagród.
2. Zarząd Oddziału składa okresowe sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Głównemu
w zakresie przez tenże określonym a dotyczącym działalności statutowej i finansowej.
§ 43
1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, w jego imieniu działa prezes i sekretarz lub wybrane
Prezydium.
3. Decyzje i uchwały podjęte pomiędzy posiedzeniami Zarządu, powinny być przedstawione do wiadomości na
najbliższym posiedzeniu Zarządu.
4. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w kwartale.

Zarząd Koła, Komisji , Sekcji
w tym – Sekcji Członków Wspierających
§ 44
1. Liczbę członków Zarządu Koła, Komisji, Sekcji określa Walny Zjazd Koła, Komisji, Sekcji w tym-Sekcji Członków
Wspierających.
2. Zarząd Koła wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
3. Zarząd Komisji i Sekcji wybiera przewodniczącego i sekretarza
§ 45
1. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
a) zarządzanie majątkiem i funduszami Koła,
b) przyjmowanie oraz skreślanie członków,
c) zwoływanie Walnego Zjazdu Koła,
d) zbieranie składek członkowskich oraz odprowadzanie ich do Oddziałów,
e) nadawanie własnych wyróżnień i nagród.

2. Zarząd Kola składa Zarządowi Oddziału okresowe sprawozdania ze swojej działalności.
3. Do kompetencji Zarządu Komisji i Sekcji (tematycznych, merytorycznych) należy:
a) stały kontakt z ich członkami ,
b) prowadzenie działalności merytorycznej (seminaria, odczyty, konferencje itp.)

4. Zarząd Komisji i Sekcji składa Zarządowi, który ją powołał, okresowe sprawozdania ze swojej działalności .
5. Do kompetencji Zarządu Sekcji Członków Wspierających należy:
a) stały kontakt z jej członkami i przekazywanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia problematyki, która
powinna znaleźć się w tematyce działań Stowarzyszenia.
6. Zarząd Sekcji Członków Wspierających składa Zarządowi Głównemu okresowe sprawozdania ze swojej
działalności.
§ 46
1. Kontrolę nad działalnością Koła, Komisji i Sekcji sprawuje Zarząd i Komisja Rewizyjna organu powołującego.

Rozdział 7
RADA PREZESÓW
§ 47
1. Rada Prezesów jest organem opiniodawczym i doradczym Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2. Rada Prezesów składa się z:
a) Prezesów Honorowych Stowarzyszenia,
b) Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia ostatniej kadencji, jeśli nie pełni tej funkcji
nadal,
c) Prezesów Oddziałów Stowarzyszenia na okres ich kadencji,
d) Przewodniczących działających w Stowarzyszeniu organów merytorycznego działania o
których mowa w rozdziale 4 § 20 niniejszego Statutu na okres ich kadencji,
e) Przewodniczących Sekcji Członków Wspierających na okres ich kadencji.
3. Działalnością Rady Prezesów kierują na równych prawach Prezesi Honorowi Stowarzyszenia.
4. Rada Prezesów wybiera ze swojego grona sekretarza Rady.
5. Rada Prezesów Stowarzyszenia zbiera się z własnej inicjatywy co najmniej raz w roku, oraz w
razie potrzeby dodatkowo, na prośbę Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej.
6. W zebraniach Rady Prezesów zawsze udział bierze Sekretarz Generalny i Prezes Stowarzyszenia
lub upoważniony przez niego członek Zarządu Głównego.
7. Radę Prezesów organizacyjnie obsługuje Sekretariat Zarządu Głównego STOP.
8. Na zebranie Rady Prezesów zapraszany jest Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 8

KOMISJA REWIZYJNA
Ustalenia ogólne
§ 48
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, wybieranym przez Walny
Zjazd danego szczebla.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Zarządu Stowarzyszenia danego szczebla co najmniej raz w roku, ze
szczególnym uwzględnieniem oceny działalności finansowej,
b) przedstawianie na Walnym Zjeździe danego szczebla oceny działalności merytorycznej i finansowej za
okres 4 letniej kadencji i wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za kadencję,
c) przedstawianie Zarządowi danego szczebla i Radzie Prezesów w przypadku Zarządu Głównego wniosków
w sprawie działalności Stowarzyszenia, a w uzasadnionych przypadkach żądania uchylenia uchwały
Zarządu lub podjęcia innych niezbędnych jej zdaniem działań.

Ustalenia szczegółowe
Główna Komisja Rewizyjna
§ 49
1. Główna Komisja Rewizyjna zbiera się w terminach wynikających z potrzeb, jednak najmniej raz w roku
kalendarzowym dla oceny rocznej działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego w tym oceny
bilansu za miniony rok sprawozdawczy.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo:
a) brać udział z głosem doradczym w zebraniach wszystkich władz i organów Stowarzyszenia,
b) żądać wyjaśnień we wszelkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
3. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy nadzorowanie Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 50
1. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:
a) brać udział z głosem doradczym w zebraniach wszystkich władz i organów Oddziału,
c) żądać wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących działalności Oddziału.

Rozdział 9
SĄD KOLEŻEŃSKI
Ustalenia ogólne
§ 51
1. Sąd Koleżeński jest wybranym przez Walny Zjazd organem rozpatrującym sprawy sporne członków
Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 52
1. Sąd Koleżeński za nieprzestrzeganie Statutu Stowarzyszenia i za potwierdzone działania na jego szkodę oraz
jego członków, może wymierzać następujące kary:
a)
upomnienie,
b)
naganę,
c)
zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 1 roku,
d)
wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Ustalenia szczegółowe
Główny Sąd Koleżeński
§ 53
1. Do zakresu zadań Głównego Sądu Koleżeńskiego jako Sądu pierwszej instancji należy:
a) rozstrzyganie spraw wniesionych przeciwko członkom Stowarzyszenia oraz członkom władz naczelnych i
władz Oddziałów członkom osobom fizycznym i prawnym, a dotyczących nieprzestrzegania postanowień
Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) rozstrzyganie sporów powstałych między Zarządami Oddziałów.
2. Do zakresu zadań Głównego Sądu Koleżeńskiego, jako Sądu drugiej instancji należy:
a) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów,
b) nadzór nad działalnością Sądów Koleżeńskich Oddziałów.
§ 54
1. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do
Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w drugiej instancji są ostateczne.
§ 55
1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w zespołach trzyosobowych z tym, że w drugiej instancji skład
powinien być zmieniony co najmniej o jedną osobę.

Sąd Koleżeński Oddziału
§ 56
1. Do zakresu zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozstrzyganie spraw wniesionych przeciwko członkom Stowarzyszenia oraz członkom władz Oddziału
dotyczących nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) rozstrzyganie sporów powstałych między Zarządami Kół.

2. Do ważności orzeczeń Sądu Koleżeńskiego niezbędna jest obecność co najmniej 3 członków, w tym jego
przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 57
1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo do odwołania się do Głównego Sądu
Koleżeńskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Rozdział 10
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 58
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 59
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) Fundusz Zarządu Głównego, w tym:
• składki i wpłaty finansowe przekazywane przez Zarządy Oddziałów zgodnie z zapisem rozdziału 10
§ 59 pkt. 2
• odpisy z dochodów Zespołu Rzeczoznawców, spółek i innej działalności gospodarczej ZG
• darowizny i dotacje
• dywidendy z udziałów
• dochody z ruchomości i nieruchomości
b) Fundusz Zarządów Oddziałów, w tym:
• składki członków indywidualnych i wspierających w części pozostającej do dyspozycji Oddziałów
• dochody z działalności spółek własnych i innych agend Oddziałów, w części pozostającej do dyspozycji
Oddziałów
• dotacje i darowizny
2. Wpłaty Zarządu Oddziału na rzecz Zarządu Głównego składają się z :
a) składek członkowskich osób fizycznych i członków osób prawnych (wspierających)
b) zysku ze spółek własnych oraz innej działalności gospodarczej Oddziałów (szkolenia, ekspertyzy,
certyfikacja, wydawnictwa itp.),
c) wysokość wpłat ustala Zarząd Główny zgodnie z § 39 pkt. 1 “j”.

§ 60
1. W zakresie działalności rzeczowej Stowarzyszenie reprezentują na zewnątrz Prezes i Sekretarz właściwego
szczebla, względnie osoby przez nich upoważnione.
2. Do ważności czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagany jest łączny
udział dwóch członków właściwego Zarządu, z których co najmniej jednym powinien być prezes, sekretarz
lub skarbnik.

3. Do ważności bieżących dokumentów urzędowych związanych z działalnością Zarządu Głównego
Stowarzyszenia wystarczający jest podpis prezesa lub sekretarza generalnego, a w przypadku
rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) podpis łączny prezesa i sekretarza generalnego.

Rozdział 11
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 61
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walny Zwyczajny lub Nadzwyczajny Zjazd
Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób, uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie lub obecnych w drugim terminie.

2. Projektowana zmiana Statutu powinna być zamieszczona w porządku obrad, podanym do
wiadomości delegatów.
§ 62
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walny Zwyczajny lub Nadzwyczajny Zjazd Delegatów
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie lub obecnych w drugim terminie.
2. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walny Zwyczajny lub Nadzwyczajny Zjazd Delegatów
wyznaczy Komisję Likwidacyjną i określi cele, na jakie powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Projektowane rozwiązanie Stowarzyszenia powinno być zamieszczone w porządku obrad, podanym do
wiadomości delegatów w terminie zgodnym z § 25 pkt. 2 niniejszego Statutu.

