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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków 
Weterynaryjnych POLPROWET” i zwane jest dalej w treści tego statutu 
„Stowarzyszeniem”. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy w skrócie „POLPROWET” oraz odpowiednika 
swojej nazwy w językach obcych. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie ma prawo używania własnej odznaki, znaku graficznego i pieczęci według 
wzorów określonych w załączniku do niniejszego statutu. 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 
granicami. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. 

 

§ 4 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków.  

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym 
swoich członków. 

3. Zwrotowi podlegają koszty ponoszone przez członków organów Stowarzyszenia w 
związku z wykonywaniem przez nich obowiązków.   

 

§ 5 

Stowarzyszenie może zakładać związek stowarzyszeń, być jego członkiem lub być członkiem 
organizacji międzynarodowych o tym samym lub podobnym celu działania. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą zarejestrowania. 

 

§ 7 

W celu doprecyzowania okresów rozrachunkowych ustala się rok kalendarzowy rokiem 
obrachunkowym Stowarzyszenia. 
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Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia 

§ 8 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

a) obrona interesów firm reprezentowanych w Stowarzyszeniu przez ich członków, 
opracowywanie wspólnego stanowiska członków Stowarzyszenia wobec władz, 
instytucji i środków masowego przekazu oraz reprezentowanie ich interesów 
wobec tych ciał; 

b) nawiązywanie kontaktów i wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania między 
firmami reprezentowanymi przez członków Stowarzyszenia; 

c) przeciwstawianie się praktykom niezgodnym z zasadami działalności rynkowej, a 
przede wszystkim nieuczciwej konkurencji;  

d) ochrona i promocja zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt; 

e) prowadzenie edukacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia zarówno ludzi, jak i 
zwierząt. 

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

3. Jakakolwiek nadwyżka przychodów Stowarzyszenia nad jego kosztami może być 
przeznaczona wyłącznie na opisane w ust. 1 powyżej cele Stowarzyszenia. 

 

§ 9 

Sposobem realizacji założonych celów statutowych jest podejmowanie wszelkich możliwych, 
zgodnych z prawem działań, a w szczególności: 

1. dobór członków Stowarzyszenia spełniających wszelkie kryteria przyjęte dla wysokiego 
poziomu kultury i etyki zawodowej; 

2. organizacja i udział w przedsięwzięciach podnoszących kwalifikacje zawodowe 
pracowników firm reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia; 

3. aktywny udział w przeciwstawianiu się praktykom nielicującym z założonymi przez 
Stowarzyszenie zasadami prowadzenia działalności rynkowej oraz wszelkim formom 
działań niezgodnych z przepisami prawa; 

4. tworzenie funduszy celowych dla finansowania opracowań, ekspertyz i opinii 
potrzebnych dla reprezentowania na zewnątrz interesów firm, których przedstawiciele 
są członkami Stowarzyszenia; 

5. współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi instytucjami 
dla realizacji celów statutowych. 
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Rozdział III 

Rodzaje Członków 

§ 10 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) Członków Zwyczajnych; 

b) Członków Honorowych; 

c) Członków Wspierających; 

d) Członków Obserwatorów. 

2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie jednogłośnej 
uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji przez kandydata i 
oceny jego kandydatury przez Zarząd.  

 

§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będącą obywatelem 
Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą oraz będąca Przedstawicielem 
Firmy w rozumieniu § 11 ust. 2 Statutu. 

2. Dla potrzeb Statutu wprowadza się następujące znaczenia poniższych pojęć: 

a) Przedstawiciel Firmy - osoba fizyczna, pozostająca w stosunku pracy, zlecenia, 
współpracy lub innego przedstawicielstwa z Firmą, o której mowa w pkt b) poniżej,  

b) Firma – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej, który spełnia łącznie poniższe warunki: 

 zajmuje się wytwarzaniem lub wprowadzaniem (jako pierwszy) do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych weterynaryjnych, 
z wyłączeniem przedsiębiorcy zajmującego się wyłącznie obrotem hurtowym, 
oraz 

 działa zgodnie z przepisami prawa oraz z zasadami i normami wymienionymi 
jako cele Stowarzyszenia w niniejszym Statucie. 

3. Członek Zwyczajny ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia; 

b) uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

c) korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia, przy czym 
zlecenia wymagające szczególnego nakładu pracy mogą być rozliczane po cenie 
kosztów; 

d) korzystanie ze składników majątkowych Stowarzyszenia, przeznaczonych do 
wspólnego użytku członków; 

e) udziału w Walnym Zgromadzeniu i brania udziału w głosowaniu; 
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f) składania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z 
działalnością Stowarzyszenia oraz oceny działalności organów Stowarzyszenia; 

g) ochrony jego praw przez Stowarzyszenie. 

4. Członek Zwyczajny jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia; 

b) przestrzegania norm i zasad etyki zawodowej wymaganych przez Stowarzyszenie; 

c) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia; 

d) opłacania składki członkowskiej w terminie i w wysokości ustalonej przez Walne 
Zgromadzenie; 

e) zachowania w tajemnicy wszelkich nie podanych do publicznej wiadomości 
informacji, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu członka 
Stowarzyszenia, niezależnie od formy, w jakiej informacje te zostały przekazane. 

 

§ 12 

1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będącą obywatelem 
Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, szczególnie zasłużona na rzecz 
Stowarzyszenia lub celów przez nie realizowanych. 

2. Członek Honorowy ma prawo do: 

a) uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

b) korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia, przy czym 
zlecenia wymagające szczególnego nakładu pracy mogą być rozliczane po cenie 
kosztów; 

c) korzystanie ze składników majątkowych Stowarzyszenia, przeznaczonych do 
wspólnego użytku członków; 

d) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym; 

e) składania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z 
działalnością Stowarzyszenia; 

f) ochrony jego praw przez Stowarzyszenie. 

3. Członek Honorowy jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia; 

b) przestrzegania norm i zasad etyki zawodowej wymaganych przez Stowarzyszenie; 

c) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia; 

d) zachowania w tajemnicy wszelkich nie podanych do publicznej wiadomości 
informacji, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu członka 
Stowarzyszenia, niezależnie od formy, w jakiej informacje te zostały przekazane. 
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§ 13 

1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będącą obywatelem 
Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą oraz będąca Przedstawicielem 
Firmy w rozumieniu § 11 ust. 2 Statutu, która deklaruje chęć wspierania działalności 
Stowarzyszenia. 

2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia Członkowie Wspierający ustalą z Zarządem. 

3. Członek Wspierający ma prawo do: 

a) uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

b) korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia, przy czym 
zlecenia wymagające szczególnego nakładu pracy mogą być rozliczane po cenie 
kosztów; 

c) korzystanie ze składników majątkowych Stowarzyszenia, przeznaczonych do 
wspólnego użytku członków; 

d) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym; 

e) składania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z 
działalnością Stowarzyszenia; 

f) ochrony jego praw przez Stowarzyszenie. 

4. Członek Wspierający jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia; 

b) przestrzegania norm i zasad etyki zawodowej wymaganych przez Stowarzyszenie; 

c) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia; 

d) opłacania składki członkowskiej w terminie i w wysokości ustalonej przez Walne 
Zgromadzenie; 

e) zachowania w tajemnicy wszelkich nie podanych do publicznej wiadomości 
informacji, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu członka 
Stowarzyszenia, niezależnie od formy, w jakiej informacje te zostały przekazane. 

5. Członkiem Wspierającym można być nie dłużej niż przez okres jednego roku. Po 
upływie tego okresu, Członek Wspierający automatycznie zostanie przyjęty w poczet 
Członków Zwyczajnych, o ile jego kandydatura zostanie pozytywnie oceniona przez 
Zarząd. Paragraf 10 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio. Nieprzyjęcie w poczet 
Członków Zwyczajnych, na zasadach określnych w niniejszym punkcie, skutkuje utratą 
członkostwa. 

 

§ 14 

1. Członkiem Obserwatorem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będącą obywatelem 
Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na 



Strona 7 z 13 

 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą oraz będąca Przedstawicielem 
Firmy w rozumieniu § 11 ust. 2 Statutu. 

2. Członek Obserwator ma prawo do: 

a) uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

b) korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia, przy czym 
zlecenia wymagające szczególnego nakładu pracy mogą być rozliczane po cenie 
kosztów. 

3. Członek Obserwator jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia; 

b) przestrzegania norm i zasad etyki zawodowej wymaganych przez Stowarzyszenie; 

c) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia; 

d) opłacania składki członkowskiej w terminie i w wysokości ustalonej przez Walne 
Zgromadzenie; 

e) zachowania w tajemnicy wszelkich nie podanych do publicznej wiadomości 
informacji, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu członka 
Stowarzyszenia, niezależnie od formy, w jakiej informacje te zostały przekazane. 

4. Członkiem Obserwatorem można być nie dłużej niż przez okres jednego roku. Po 
upływie tego okresu, Członek Obserwator automatycznie zostanie przyjęty w poczet 
Członków Wspierających, o ile jego kandydatura zostanie pozytywnie oceniona przez 
Zarząd. Paragraf 10 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio. Nieprzyjęcie w poczet 
Członków Wspierających, na zasadach określnych w niniejszym punkcie, skutkuje 
utratą członkostwa.  

5. Po upływie okresu jednego roku od dnia nabycia statusu Członka Wspierającego na 
zasadach określnych w ust. 4 powyżej, Członek Wspierający może zostać przyjęty w 
poczet Członków Zwyczajnych na zasadach określonych w § 13 ust. 5 Statutu. 

 

§ 15 

1. Utrata członkostwo w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego;  

b) rozwiązania Stowarzyszenia; 

c) likwidacji Firmy, której Przedstawicielem jest Członek Zwyczajny, Członek 
Wspierający lub Członek Obserwator; 

d) utraty przez Członka Zwyczajnego, Członka Wspierającego lub Członka 
Obserwatora statusu Przedstawiciela Firmy w wyniku ustania stosunku pracy, 
zlecenia, współpracy lub innego przedstawicielstwa z Firmą; 

e) śmierci członka, utraty przez niego zdolności do czynności prawnych albo utraty 
praw publicznych; 
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f) nieprzyjęcia Członka Wspierającego w poczet Członków Zwyczajnych na zasadach 
określonych w § 13 ust. 5 Statutu; 

g) nieprzyjęcie Członka Obserwatora w poczet Członków Wspierających na 
zasadach określonych w § 14 ust. 4 Statutu; 

h) wykluczenia członka. 

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 

a) zalegania z zapłatą składki członkowskiej lub jej części przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu przez Zarząd; 

b) działania na szkodę Stowarzyszenia; 

c) rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia; 

3. Utrata członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a), pkt c) – g) powyżej 
stwierdza Zarząd w formie uchwały. 

4. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, 
podjętej większością 2/3 głosów oddanych przez Członków Zwyczajnych obecnych na 
danym Zgromadzeniu, na wniosek przygotowany przez Zarząd Stowarzyszenia. O treści 
uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego. 

5. Z chwilą utraty członkostwa, wygasają prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia, 
za wyjątkiem obowiązku opłacenia zaległych składek oraz obowiązku opłacenia w 
pełnej wysokości składki bieżącej za rok, w którym wygasa członkostwo. 

 

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

§ 16 

1. Organami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie; 

b) Zarząd; 

c) Komisja Rewizyjna; 

d) Sąd Koleżeński. 

2. Wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego dokonuje Walne 
Zgromadzenie spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.  

3. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego wygasa po 
pierwszym Walnym Zgromadzeniu, odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym 
upływa okres kadencji. 

4. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego wygasa przed 
upływem kadencji z powodu: 

a) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) pisemnej rezygnacji, 
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c) odwołania przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 17 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 

2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach 
Stowarzyszenia, a w szczególności: 

a) ustalania programu działalności Stowarzyszenia; 

b) wyboru i odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 
Koleżeńskiego, w szczególności do uzupełniania składu tych organów w toku  
trwania kadencji w razie rezygnacji, odwołania lub niemożności pełnienia funkcji 
przez członka organu; 

c) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

d) udzielania absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

e) ustalania wpisowego i wysokości składek członkowskich; 

f) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w 
związku z pełnioną funkcją; 

g) wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach 
między Stowarzyszeniem a członkami zarządu oraz w sporach z nimi; 

h) podejmowania uchwał w sprawie wykluczania członków Stowarzyszenia; 

i) rozpatrywania odwołań od decyzji Zarządu; 

j) rozpatrywania odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego; 

k) uchwalania regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

l) rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku; 

m) zmiany niniejszego Statutu. 

3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: 

a) Członkowie Zwyczajni - z głosem stanowiącym; 

b) Członkowie Honorowi i Członkowie Wspierający - z głosem doradczym. 

4. Walne Zgromadzenie odbywać się będzie przynajmniej raz w roku, nie później niż w 
okresie 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego. 

5. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, przez Komisję Rewizyjną lub przez 
co najmniej 2/3 liczby Członków Zwyczajnych.  

6. Zwołujący Walne Zgromadzenie zawiadamia Członków Zwyczajnych, Członków 
Honorowych i Członków Wspierających o terminie, miejscu i proponowanym porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia, przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.  

7. Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami umieszczonymi w proponowanym 
porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie 
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zmieniony lub rozszerzony. Porządek obrad nie może być rozszerzony o punkty 
dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym 
Statucie, zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez Członków Zwyczajnych 
obecnych na Zgromadzeniu, przy czym dla wyboru członków organów Stowarzyszenia 
niezbędne jest kworum w ilości co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 

9. Walne Zgromadzenie zwołuje się w jeden z wymienionych sposobów: 

a) listami poleconymi; 

b) pocztą elektroniczną; 

c) faksem za potwierdzeniem odbioru lub emisji. 

10. Członkowie Zwyczajni, Członkowie Wspierający i Członkowie Obserwatorzy uiszczą 
roczne składki członkowskie bezzwłocznie po otrzymaniu informacji / noty księgowej, 
jednak nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku. 

 

§ 18 

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków.  

2. Zarząd wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Skarbnika i ewentualnie 
Wiceprzewodniczącego. 

3. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą pracą, 
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia. 

4. Zarząd może powoływać komisje problemowe do załatwiania poszczególnych spraw. 

5. Zarząd przygotowuje projekt budżetu i plan działania. 

6. Zarząd przynajmniej raz w roku przygotowuje sprawozdania z działalności, bilans oraz 
rachunek strat i zysków. 

7. Uchwały Zarządu, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, zapadają 
zwykłą większością głosów, przy obecności powyżej 50% składu Zarządu. W przypadku 
równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał lub w sytuacjach 
koniecznych. 

9. Kadencja członka Zarządu trwa 2 lata. Dopuszczalny jest ponowny wybór osoby 
wchodzącej w skład Zarządu. 

10. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności 
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

11. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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§ 19 

1. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Dopuszczalny jest ponowny wybór 
osoby wchodzącej w skład Komisji Rewizyjnej. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 
oraz sekretarza. 

4. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym do Zarządu i nie podlega mu w zakresie 
wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru Stowarzyszenia. 

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: 

a) będące członkami Zarządu ani pozostające z nimi w związku małżeńskim, w 
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym. 

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzenie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności 
Stowarzyszenia i występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami 
pokontrolnymi; 

b) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu oraz zgłaszanie wniosków w 
sprawie absolutorium dla Zarządu. 

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 
wszystkich jej członków. 

 

§ 20 

1. Sąd Koleżeński wybierany jest na okres dwóch lat przez Walne Zgromadzenie w liczbie 
3 osób, które nie mogą być członkami Zarządu, ani Komisji Rewizyjnej. Dopuszczalny 
jest ponowny wybór osoby wchodzącej w skład Sądu Koleżeńskiego. 

2. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów między członkami 
Stowarzyszenia. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim zostaje wszczęte po złożeniu 
przez członka Stowarzyszenia pisemnego wniosku, zawierającego zarzuty wobec 
innego członka Stowarzyszenia, wraz z uzasadnieniem i dowodami. Sąd Koleżeński 
przesyła kopię takiego wniosku do drugiej strony sporu, wzywając ją jednocześnie do 
złożenia odpowiedzi na wniosek i dowodów w terminie 14 dni od daty doręczenia 
wniosku. 

4. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi 
drugiej strony sporu. Orzeczenie to zapada zwykłą większością głosów przy obecności 
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wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego i wraz z uzasadnieniem przesyłane jest do 
wszystkich członków Stowarzyszenia.  

5. Stronom przysługuje prawo odwołania się od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do 
Walnego Zgromadzenia. Odwołanie winno być złożone w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia. 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 21 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

a) składek i wpisowego; 

b) dotacji, darowizn i zapisów; 

c) innych wpływów z działalności statutowej; 

d) dochodów z majątku Stowarzyszenia. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania zobowiązań 
majątkowych w jego imieniu i na jego rzecz, jest upoważniony Przewodniczący Zarządu 
jednoosobowo bądź dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

4. Skierowane do Stowarzyszenia oświadczenia może odebrać każdy członek Zarządu. 

 

§ 22 

1. Za swoje zobowiązania Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. 

2. Wszelkie koszty związane z działalnością Stowarzyszenia rozkładają się równomiernie 
na poszczególnych członków. Wyjątki od tej zasady wymagają uchwały Walnego 
Zgromadzenia. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 23 

Zmiana niniejszego Statutu bądź rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie 
uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do 
głosowania, większością 3/4 głosów obecnych na Zgromadzeniu. 

 

§ 24 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia uchwała Walnego Zgromadzenia określi Komisję 
Likwidacyjną oraz przeznaczenie majątku pozostającego po Stowarzyszeniu. 
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___________________________________________________ 

Andrzej Jan Grabiński-Baranowski - Przewodniczący Zarządu 

          

 

______________________________________ 

Jacek Koperski – Członek Zarządu 
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Piotr Bonisławski – Członek Zarządu 

 

 

______________________________________ 

Tomislav Dumanovsky – Członek Zarządu 
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Sylwia Tobólska – Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 


