
Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Przewoźników Drogowych "GALICJA"

Rozdział I. - Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych GALICJA i jest dalej
zwane "Stowarzyszeniem".

§2

1.Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 - Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu.
2.Stowarzyszenie  jest  zrzeszeniem  dobrowolnym,  samorządnym  i  trwałym,  posiadającym
osobowość prawną.

§3

1.Stowarzyszenie  działa  na terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej,  a  jego  siedzibą  jest  Tęgoborze  -
gmina Łososina, województwo małopolskie.
2.Stowarzyszenie  może  prowadzić  swoją  działalność  także  poza  granicami  Rzeczpospolitej
Polskiej.

§4

Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  zagranicznych  organizacji  społecznych  lub
gospodarczych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: "Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych GALICJA, 33-312
Tęgoborze 160".

Rozdział II. - Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

1.udzielanie swoim członkom wszechstronnej pomocy w sprawach związanych z prowadzeniem
krajowego i międzynarodowego transportu drogowego,
2.reprezentowanie i  wspieranie  interesów członków wobec władz,  urzędów,  instytucji  i  innych
organizacji tak krajowych, jak i zagranicznych,
3.popularyzowanie  wśród  członków  najnowszej  wiedzy  teoretycznej  i  praktycznej  oraz
nowoczesnych metod i form pracy w dziedzinie transportu drogowego, 
4.kształtowanie  wśród  członków  właściwej  kultury  i  etyki  zawodowej  oraz  czuwanie  nad  jej
przestrzeganiem,
5.wykonywanie czynności  zleconych przez władze państwowe i  samorządowe oraz organizacje
gospodarcze i społeczne,

§7

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie w szczególności może:

1. organizować  także  we  współpracy  z  innymi  instytucjami  i  organizacjami  w  szczególności
naukowymi, szkolenia i kursy  dokształcające i specjalistyczne,
2.prowadzić punkty informacyjne i  konsultacyjno - doradcze w zakresie techniki i  eksploatacji
samochodowej,  prawa  drogowego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  krajowego  i
międzynarodowego transportu, prawa przewozowego, celnego, podatkowego i finansowego,
3.prowadzić działalność wydawniczą,
4.prowadzić ośrodki kulturalno-oświatowe, rekreacyjne, sportowe i wypoczynkowe,



5.organizować i prowadzić działalność socjalno-wspomagającą dla członków znajdujących się w
trudnej - w rozumieniu obowiązującego regulaminu - sytuacji materialnej,
6.prowadzić marketing w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia,
7.prowadzić  na rzecz  lub  w interesie  swoich  członków inną  prawnie  dopuszczalną  działalność
gospodarczą, w szczególności w zakresie transportu oraz spedycji i  logistyki.
8.promocja  i  wspieranie  edukacji  oraz  kształcenie  ustawiczne  dorosłych  i  pozostałe  formy
kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§8

Stowarzyszenie opiera się w swojej działalności na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia
swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, w tym będących członkami Stowarzyszenia.

Rozdział III. - Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§9

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

1.osoby fizyczne: przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sferze objętej przepisami
ustawy  o  krajowym  i  międzynarodowym  transporcie,  a  także  osoby  zatrudnione  u  takich
przedsiębiorców po rekomendacji przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia - jako członkowie
zwyczajni.
2.osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz inne osoby
fizyczne zainteresowane wzajemną współpracą, które zadeklarują gotowość organizacyjnego lub
finansowego  wspierania  Stowarzyszenia  a  w  miarę  potrzeby  także  pracę  swoją  lub  swoich
przedstawicieli w Stowarzyszeniu - jako członkowie wspierający.

§10

1.Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, po złożeniu
przez kandydata pisemnej deklaracji. Uchwała powinna być podjęta w ciągu trzech miesięcy od
dnia złożenia deklaracji.
2.O  uchwale,  o  przyjęciu  w  poczet  członków  oraz  o  uchwale  odmawiającej  przyjęcia
zainteresowany kandydat powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej
powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o
prawie  wniesienia  odwołania  do  Rady  Nadzorczej  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania
zawiadomienia Uchwała Rady Nadzorczej jest ostateczna.

§11

1.Członkom zwyczajnym przysługuje:

1.czynne oraz bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
2.prawo uczestniczenia  w  pracach  komisji  problemowych  działających                      w
Stowarzyszeniu,
3.prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4.prawo korzystania z doradztwa we wszystkich sprawach wynikających                         
z działalności Stowarzyszenia,  a w szczególności z doradztwa prawnego, organizacyjnego
im ekonomiczno-finansowego.
5.Prawo  korzystania  z  wszystkich  innych  uprawnień  jakie  daje  przynależność  do
Stowarzyszenia.  

1.Członkom wspierającym przysługuje:

1.prawo  do  otrzymania  informacji  o  bieżącej  działalności  Stowarzyszenia  oraz  o  jego
stanie organizacyjnym i sytuacji finansowej,
2.prawo  uczestniczenia  w  pracach  klubów  i  komisji  problemowych  działających  w
Stowarzyszeniu,
3.prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,
4.prawo  korzystania  z  innych  uprawnień  nadanych  członkom  wspierającym
Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 12



1.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani do:

1.stosowania się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia
oraz wypełniania przyjętych na siebie obowiązków,
2.popierania celów Stowarzyszenia i uczestniczenia w ich realizacji oraz dbania o dobro i
rozwój Stowarzyszenia,
3.opłacania składek określonych przez Walne Zgromadzenie.

1.Członkowie wspierający Stowarzyszenia są obowiązani do:

1.popierania celów Stowarzyszenia,
2.wywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązań, w szczególności finansowych.

§13

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w  wyniku:

1.skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
2.wykluczenia ze Stowarzyszenia,
3.śmierci (utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego).

1.Skreślenie może nastąpić, gdy członek:

1.nie wywiązuje się z zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia przez okres dłuższy
niż 6 miesięcy,
2.nie uczestniczy w działalności Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok,
3.utracił warunki do przyjęcia w poczet członków, określone w § 9 pkt. 1.

1.Członek  może  być  wykluczony  w  przypadku,  gdy  z  jego  winy  dalsze  pozostawanie  w
Stowarzyszeniu  nie  da  się  pogodzić  z  postanowieniami  statutu  lub  z  zasadami  współżycia
społecznego. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

1.uporczywie  narusza  postanowienia  statutu,  regulaminów  i  innych  uchwał  organów
Stowarzyszenia,
2.świadomie wprowadza Stowarzyszenie w błąd w celu nabycia określonych uprawnień lub
korzyści,
3.uporczywie uchyla się od wykonania istotnych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
4.świadomie szkodzi Stowarzyszeniu lub działa wbrew jego interesom.

1.Uchwałę o wykreśleniu członka z rejestru lub wykluczeniu podejmie Rada Nadzorcza na wniosek
Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego.
2.O uchwale  o wykreśleniu  lub  wykluczeniu,  zawierającej  uzasadnienie,  członek powinien być
zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia z pouczeniem o prawie
wniesienia  odwołania  do  Walnego  Zgromadzenia  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania
zawiadomienia Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV. - Organy Stowarzyszenia

§14

Organami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zgromadzenie.
2.Rada Nadzorcza
3.Zarząd
4.Sąd Koleżeński

W A L N E   Z G R O M A D E N I E

§15

1.Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia
2.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

1.z głosem decydującym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
2.z głosem doradczym - członkowie wspierający Stowarzyszenia, przedstawiciele organu
nadzorującego stowarzyszenia i zaproszeni goście.



§16
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian,
2.uchwalenie  kierunków  działania  Stowarzyszenia  na  okres  do  następnego  Walnego
Zgromadzenia oraz ocena ich realizacji,
3.rozpatrywanie  i  zatwierdzanie sprawozdań z  działalności  organów Stowarzyszenia,  w
tym sprawozdań finansowych,
4.wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, Zarządu i Sądu Koleżeńskiego,
5.po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego
- udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
6.uchwalanie wysokości i zasad opłacania wpisowego oraz  składek członkowskich,
7.rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawach o wykreślenie z rejestru
członków i wykluczenie ze Stowarzyszenia,
8.uchwalanie regulaminów:

1.Rady nadzorczej,
2.Zarządu
3.Sądu Koleżeńskiego
4.Działalności socjalno - wspomagającej dla członków znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej.

9.podejmowanie  innych  uchwał  w sprawach o istotnym znaczeniu  dla  Stowarzyszenia,
przedstawionych do rozpatrzenia przez Radę nadzorczą lub Zarząd.

§ 17

1.Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku w terminie do 30 czerwca.
2.Na żądanie co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Rady nadzorczej, organu
nadzorującego  Stowarzyszenia  lub  z  własnej  inicjatywy  Zarząd  zwołuje  nadzwyczajne  Walne
Zgromadzenie. W takim przypadku powinno się ono odbyć przed upływem sześciu tygodni od daty
zgłoszenia żądania.
3.Uprawnieni  do  żądania  zwołania  Walnego  Zgromadzenia,  o  których  mowa  w  ust.2.  mogą
również  żądać  zamieszczenia  oznaczonych  spraw na  porządku  obrad  Walnego  Zgromadzenia.
Żądanie takie powinno być zgłoszone co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1.O  czasie,  miejscu  i  porządku  obrad  Walnego  Zgromadzenia  Zarząd  zawiadamia  członków
pisemnie,  w  formie  umożliwiającej  potwierdzenie  odbioru  tego  zawiadomienia  (pocztą
elektroniczną, faksem, listem poleconym) co najmniej 21 dni przed terminem jego odbycia.
2.W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw (§ 17
ust.  3),  uzupełniony  porządek  obrad  powinien  być  podany  do  wiadomości  członków
Stowarzyszenia w taki sam sposób co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1.Walne  Zgromadzenie  obraduje  na  podstawie  każdorazowo  przez  siebie  uchwalonego
regulaminu, którego projekt przedstawia Zarząd.
2.Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych
sprawach może podejmować uchwały.
3.Walne  Zgromadzenie  jest  zdolne  do  podejmowania  ważnych  uchwał  bez  względu  na  liczbę
obecnych członków.
4.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
5.Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  są  podejmowane  w  głosowaniu  jawnym,  jeżeli  uchwała
Walnego Zgromadzenia lub statut Stowarzyszenia nie stanowią inaczej.

R A D A  N A D Z O R C Z A

§20

Rada Nadzorcza, zwana dalej "Radą", sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.

§21

1.Do kompetencji Rady należy:

1.uchwalanie rocznych planów gospodarczych Stowarzyszenia,
2.nadzór nad przestrzeganiem przez Zarząd prawa, postanowień statutu i regulaminów
wewnętrznych oraz kontrola działalności Stowarzyszenia obejmujące w szczególności:

1.badanie okresowych sprawozdań Zarządu, w tym sprawozdań finansowych,



2.dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Stowarzyszenie jego zadań
gospodarczych i społecznych,
3.przeprowadzanie  kontroli  nad  sposobem  załatwiania  przez  Zarząd  wniosków
organów Stowarzyszenia i jego członków,
4.dokonywanie oceny przestrzegania przez Stowarzyszenie praw jego członków,

3.zatwierdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,
4.rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i odwołań od jego decyzji,
5.składanie  Walnemu Zgromadzeniu  sprawozdań zawierających  wyniki  kontroli  i  ocenę
sprawozdań  finansowych,  oraz  przedstawienie  wniosków  w  sprawie  absolutorium  dla
Zarządu,
6.podejmowanie  uchwał  w  sprawach  czynności  prawnych  dokonywanych  między
Stowarzyszeniem,  a  członkiem  zarządu  lub  dokonywanych  przez  stowarzyszenie  w
interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Stowarzyszenia przy tych czynnościach;
do  reprezentowania  Stowarzyszenia  wystarczy  dwóch  członków  Rady  przez  nią
upoważnionych.

1.W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia
wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio
stan majątku Stowarzyszenia.
2.rada  może  korzystać  z  opinii  i  doradztwa  rzeczoznawców  w  sprawach  wymagających
specjalnych kwalifikacji.

§22

1.Rada  składa  się  z  3  do  5  osób  wybranych  spośród  członków  Stowarzyszenia  przez  Walne
Zgromadzenie na okres trzech lat, z zastrzeżeniem § 37 .
2.Rada wybiera ze swojego grona co najmniej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3.Członkowie Rady nie mogą wchodzić w skład Zarządu lub Sądu koleżeńskiego, a także nie mogą
być pracownikami biura Stowarzyszenia.

§23

1.Kadencja Rady trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana, do Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia odbywanego w trzecim roku kalendarzowym po wyborach.
2.Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu
przed upływem kadencji następuje w razie:

• zrzeczenia się mandatu,

• utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,

• odwołania ze składu władz przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów,

• śmierci.

1. Na miejsce członka Rady, którego mandat wygasł, do końca kadencji wchodzi kandydat, który
w ostatnich wyborach do Rady otrzymał kolejno największą liczbę głosów.

§ 24

1.Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i są
zwoływane przez przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez wiceprzewodniczącego, z
własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady.
2.Uchwały  Rady  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  jej
członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub zastępującego go
wiceprzewodniczącego.
3.Wewnętrzną  organizację  i  tryb  pracy  Rady  określa  regulamin  uchwalony  przez  Walne
Zgromadzenie.

Z A R Z Ą D

§ 25

1.Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2.Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie - w okresach pomiędzy walnymi zgromadzeniami
-  decyzji  niezbędnych  do  kierowania  bieżącą  działalnością  Stowarzyszenia  nie  zrzeszonych  w
statucie innym organom.

§ 26



1.Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia przez Walne
Zgromadzenie na okres czterech lat, z zastrzeżeniem §37.
2.Kadencja Zarządu trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym został wybrany, do Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia odbywanego w czwartym roku kalendarzowym po wyborach.
3.Przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie
udzieliło absolutorium (§16 kpt. 5). W tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 19 ust.2.
4.Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub
innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

§ 27

1.Mandat członka Zarządu wygasa - oprócz sytuacji przewidzianej w § 26ust.3 - także w razie:

1.zrzeczenia się mandatu,
2.utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
3.śmierci.

1.Jeżeli  wskutek wygaśnięcia  mandatu skład Zarządu uległby zmniejszeniu poniżej  statutowej
minimalnej liczby 3 osób, Walne Zgromadzenie dokonuje niezwłocznie wyboru uzupełniającego
skład Zarządu na okres do końca kadencji, co najmniej do tak określonego minimum.

§ 28

1.Zarząd pracuje kolegialnie na posiedzeniach odbywanych okresowo, jednak nie rzadziej niż raz
na  miesiąc.  W  okresie  między  posiedzeniami  Zarząd  wykonuje  swoje  funkcje  w  ramach
ustalonego podziału czynności pomiędzy członków Zarządu.
2.Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu lub zastępujący go wiceprezes

1.z własnej inicjatywy,
2.na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu,
3.na żądanie Rady nadzorczej,
4.na żądanie organu nadzorującego Stowarzyszenia.

1.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego
członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa lub zastępującego go wiceprezesa.

§ 29

1.W  posiedzeniach  Zarządu  mogą  brać  udział  z  głosem  doradczym  przewodniczący  Rady
Nadzorczej,  przewodniczący  Sądu  Koleżeńskiego,  kierownik  Biura  Stowarzyszenia  oraz  inne
zaproszone osoby.
2.Wewnętrzną organizację Zarządu, w tym tryb zwoływania posiedzeń i obradowania oraz zakres
spraw  zastrzeżonych  do  decyzji  kolegialnych,  określa  regulamin  uchwalony  przez  Walne
Zgromadzenie.  Integralną  częścią  tego  regulaminu  jest  ustalony  przez  Zarząd  we  własnym
zakresie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie podział czynności pomiędzy członków Zarządu.

§ 30

1.Stowarzyszeniem  kieruje  i  reprezentuje  je  na  zewnątrz  prezes  Zarządu.  Prezes  może
samodzielnie  upoważnić  inne  osoby  do  reprezentowania  Stowarzyszenia  w  stosunkach
zewnętrznych.
2.W  sprawach  majątkowych  lub  dotyczących  zobowiązań  finansowych  oświadczenia  woli  za
Stowarzyszenie składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes, a w razie jego nieobecności -
dwaj członkowie Zarządu, w tym wiceprezes.
3.Zarząd  może  udzielić  jednemu  z  członków  Zarządu  lub  innej  osobie  pełnomocnictwa  do
dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

S Ą D   K O L E Ż E Ń S K I

§ 31

1.Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego, zwanego dalej "Sądem" należy"

1.rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie skarg na
działalność Stowarzyszenia lub jego członków,
2.stawianie wniosków o pozbawienie członkostwa.

1.Sąd może stosować wobec członków Stowarzyszenia kary przewidziane w regulaminie, o którym
mowa w § 34 ust.3.

§ 32

1.Sąd  składa  się  z  3  do  5  osób  wybranych  spośród  członków  Stowarzyszenia  przez  Walne
Zgromadzenie na okres trzech lat, z zastrzeżeniem § 37.



2.Członkowie  Sądu  wybierają  spośród  siebie  co  najmniej  przewodniczącego  i
wiceprzewodniczącego.
3.Członkowie Sądu nie mogą wchodzić w skład Rady Nadzorczej lub Zarządu, a także nie mogą
być pracownikami Biura Stowarzyszenia.

§ 33

Kadencja Sądu trwa trzy lata. Rozpoczyna się ona z dniem
wyboru, a kończy z chwilą dokonania wyboru nowego składu
Sądu na Walnym Zgromadzeniu odbywanym w trzecim roku
kadencji.

1.Przed upływem kadencji mandat członka Sądu wygasa w razie:

1.zrzeczenia się mandatu,
2.utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
3.odwołania ze składu Sądu przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów,
4.śmierci.

1.Na miejsce członka Sądu, którego mandat wygasł, do końca kadencji wchodzi kandydat, który
w ostatnich wyborach do Sądu otrzymał kolejno największą liczbę głosów.

§ 34

1.Posiedzenia Sądu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku i są
zwoływane przez przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez wiceprzewodniczącego, z
własnej inicjatywy albo na wniosek członka Sądu, Rady Nadzorczej lub Zarządu.
2. Uchwały Sądu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego
członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Sądu lub zastępującego
go wiceprzewodniczącego.
3.Wewnętrzną organizację i tryb pracy Sądu oraz rodzaje kar jakie Sąd może stosować wobec
członków Stowarzyszenia, określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V. - biuro Stowarzyszenia.

§ 35

1.Biuro Stowarzyszenia, zwane dalej "Biurem", jest aparatem wykonawczym Zarządu.
2.Zarząd Stowarzyszenia uchwala regulamin Biura oraz ustala jego strukturę organizacyjną.
3.Kierownik Biura oraz pozostali pracownicy są pracownikami etatowymi Stowarzyszenia.
4.Umowę o pracę z kierownikiem Biura i jego zastępcą zawiera Zarząd.

Rozdział VI. - Majątek Stowarzyszenia

§ 36

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1.składek członkowskich,
2.darowizn, spadków, zapisów,
3.dochodów z własnej działalności.

1.Szczegółowe zasady gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia określa Zarząd.
2.Dochód z  działalności  gospodarczej  Stowarzyszenia  służy  realizacji  celów  statutowych  i  nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział VII. - Postanowienia końcowe.

§37
Wyboru  pierwszego  składu  Rady  Nadzorczej,  Zarządu  i  Sądu  Koleżeńskiego  dokonuje  Zebranie
Założycielskie Stowarzyszenia.



§38

1.Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3
głosów członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
2.Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do korygowania uchwalonego statutu lub jego
zmian, gdyby zaszła taka potrzeba w toku postępowania rejestrowego, a także do sporządzenia
ujednoliconego tekstu statutu.

§39

1.Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały 2/3 głosów członków uczestniczących
w Walnym Zgromadzeniu.
2.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi termin i tryb likwidacji jego agend oraz sposób
likwidacji lub rozdysponowania majątku Stowarzyszenia.
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