STATUT
Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin

Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne ........................................................................................................ 5
Rozdział II Cele i formy działania ........................................................................................................ 5
Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki ................................................................................... 6
Rozdział IV Władze Stowarzyszenia .................................................................................................. 8
Rozdział V Działalność gospodarcza Stowarzyszenia ....................................................................... 11
Rozdział VI Majątek Stowarzyszenia .................................................................................................. 12
Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia .......................................................... 13

2

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin” zwane dalej
„Stowarzyszeniem”.
2. W języku angielskim nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Polish Association of Mineral Asset Valuators”
– w skrócie: „PAMAV”.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§3
Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest Kraków.
§4
Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów
Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o pokrewnym profilu
działania.
§6
Stowarzyszenie opiera swą działalność na nieodpłatnej pracy społecznej swych Członków.
Do prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową może zatrudniać pracowników.
§7
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział II
Cele i formy działania
§8
Celami Stowarzyszenia są:
1. Kształcenie w zakresie wykazywania zasobów i wyceny złóż kopalin i złóż antropogenicznych.
2. Integrowanie i aktywizacja środowiska Geologów Kompetentnych i Taksatorów Złóż Kopalin.
3. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy merytorycznej Geologów Kompetentnych oraz Taksatorów Złóż
Kopalin.
4. Propagowanie zasad etyki Geologa Kompetentnego i Taksatora Złóż Kopalin oraz czuwanie nad
ich poziomem etycznym.
5. Reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych,
gospodarczych i organizacji pozarządowych.
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§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1) Prowadzenie szkoleń, kursów i innych form kształcenia w zakresie wykazywania i wyceny
zasobów złóż kopalin i złóż antropogenicznych.
2) Przyznawanie Certyfikatów Geologa Kompetentnego i Taksatora Złóż Kopalin.
3) Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów oraz uczestnictwo w krajowych
i międzynarodowych spotkaniach specjalistów z zakresu wykazywania i wyceny zasobów
złóż i zagadnień o profilu pokrewnym.
4) Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących idee Stowarzyszenia.
5) Opracowanie, modyfikowanie i propagowanie kodeksów wykazywania oraz wyceny
zasobów złóż obejmujących standardy oraz wytyczne postępowania w ww. zakresie.
6) Opracowanie i modyfikowanie Kodeksu Etyki Stowarzyszenia i egzekwowanie ich
przestrzegania przez jego Członków.
7) Udzielanie Członkom Stowarzyszenia pomocy merytorycznej w zakresie związanym
z realizacją celów Stowarzyszenia.
8) Inicjowanie i opiniowanie uregulowań prawnych w zakresie wykazywania i wyceny zasobów
złóż kopalin i złóż antropogenicznych.
9) Przekazywanie organom administracji rządowej i samorządowej opinii, wniosków
i postulatów.
§10
1. W obrębie Stowarzyszenia istnieją dwie sekcje:
1) Sekcja Wykazywania Zasobów Złóż, zrzeszająca Geologów Kompetentnych,
2) Sekcja Wyceny Złóż, zrzeszająca Taksatorów Złóż Kopalin.
2. Certyfikat Geologa Kompetentnego potwierdza wysoki stopień wiedzy merytorycznej, umiejętności
i wiarygodności w zakresie wykazywania zasobów złóż kopalin.
3. Certyfikat Taksatora Złóż Kopalin potwierdza wysoki stopień wiedzy merytorycznej i umiejętności
praktycznych w zakresie wyceny złóż kopalin i złóż antropogenicznych.
4. Certyfikaty przyznawane są przez Zarząd Kandydatowi (Członkowi Założycielowi lub Członkowi
Zwyczajnemu), który odbędzie kurs szkoleniowy i złoży z wynikiem pozytywnym egzamin przed
Komisją Egzaminacyjną.
5. Kandydatem na Geologa Kompetentnego może być osoba fizyczna, która legitymuje się
dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia i/lub górnictwo i geologia.
6. Kandydatem na Taksatora Złóż Kopalin może być osoba fizyczna, która legitymuje się dyplomem
ukończenia studiów wyższych, w szczególności w dziedzinie górnictwa, geologii i ekonomii.
7. Kandydat na Geologa Kompetentnego musi posiadać dającą się udowodnić odpowiednią wiedzę
i doświadczenie w zakresie szacowania i wykazywania zasobów w odniesieniu do określonego
typu złóż, popartą przynajmniej 5 letnią praktyką w okresie 15 lat; w przypadku braku posiadania
takiej praktyki, Kandydat musi odbyć praktykę w Stowarzyszeniu.
8. Kandydat na Taksatora Złóż Kopalin musi posiadać dającą się udowodnić odpowiednią wiedzę
i doświadczenie w zakresie górnictwa, geologii złożowej i górniczej oraz ekonomii, popartą
przynajmniej 5-letnią praktyką w okresie 15 lat; w przypadku braku posiadania takiej praktyki,
Kandydat musi odbyć praktykę w Stowarzyszeniu.
9. Certyfikaty Geologa Kompetentnego / Taksatora Złóż Kopalin wydawane są dożywotnio. W
sytuacji sprzeniewierzenia się zasadom zawartym w Kodeksie Etyki Stowarzyszenia Zarząd – na
wniosek Komisji Etyki – może podjąć uchwałę w sprawie skreślenia takiej osoby z Listy Geologów
Kompetentnych / Listy Taksatorów Złóż Kopalin.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
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1)
2)
3)
4)

Członków Założycieli,
Członków Zwyczajnych,
Członków Wspierających,
Członków Honorowych.

3. Osoby fizyczne muszą być pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i nie mogą być
pozbawione praw publicznych.
4. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie.
§12
Członkiem Założycielem jest osoba, która w trakcie Zebrania Założycielskiego zadeklarowała chęć
przystąpienia do Stowarzyszenia i fakt ten potwierdziła swoim podpisem na liście Członków
Założycieli.
§13
1. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna, która legitymuje się dyplomem ukończenia
studiów wyższych, w szczególności w dziedzinie górnictwa, geologii i ekonomii.
2. Uchwałę w sprawie przyjęcia Członka Zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
na podstawie pisemnej deklaracji wraz z pozytywną opinią dwóch Członków Uprawnionych.
§14
Członek Założyciel i Członek Zwyczajny, zwani dalej Członkami Uprawnionymi, mają prawo do:
1) Czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do Władz Stowarzyszenia.
2) Uczestnictwa we wszelkich innych formach działalności Stowarzyszenia związanych
z realizacją celów statutowych.
3) Korzystania z urządzeń, banku informacji, wydawnictw, poradnictwa i fachowych szkoleń
prowadzonych przez Stowarzyszenie.
4) Zaskarżania uchwał wybieralnych Władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.
§15
Członek Uprawniony ma obowiązek:
1) Przestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia.
2) Terminowego opłacania składek członkowskich.
3) Dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
§16
1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która udzieli poparcia
finansowego Stowarzyszeniu i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członek Wspierający posiada prawa określone w §14, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego. Członek Wspierający może brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem
doradczym oraz zgłaszać do Władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.
4. Członek Wspierający jest zobowiązany do terminowego wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń.
§17
1. Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub na wniosek ¼ Członków Uprawnionych Stowarzyszenia
może nadać Członkostwo Honorowe osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju
Stowarzyszenia – w szczególności Członkom Założycielom i byłym Prezesom Zarządu po ich
przejściu na emeryturę.
2. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa Członka Uprawnionego, za wyjątkiem biernego
prawa wyborczego.
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3. Członek Honorowy zwolniony jest od opłacania składek członkowskich.
4. Członek Honorowy może brać udział z głosem doradczym w statutowych pracach
Stowarzyszenia, w tym pracach Zarządu i Komisji.
5. Członkostwa Honorowego może pozbawić tylko Walne Zebranie na wniosek Komisji Etyki
w przypadkach określonych w §25, ust. 1, pkt. 2.
§18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa.
2) Podjęcia przez Zarząd uchwały o pozbawieniu członkostwa z powodu:
a) zalegania ze składkami członkowskimi za okres dłuższy niż 12 miesięcy,
b) działalności na szkodę Stowarzyszenia,
c) naruszenia zasad etyki Stowarzyszenia.
3) Śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego będącego
osobą prawną.
4) Pozbawienia godności Członka Honorowego na skutek uchwały Walnego Zebrania podjętej
na wniosek Komisji Etyki.
2. Podjęcie przez Zarząd uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2b-2c następuje na wniosek Komisji
Etyki.
3. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego
Zebrania. Odwołanie wnosi się do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 30
dni od dnia doręczenia zainteresowanemu uchwały pozbawiającej członkostwa. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1)
2)
3)
4)
5)

Walne Zebranie,
Zarząd,
Komisja Etyki,
Komisja Rewizyjna,
Komisja Egzaminacyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji trwa 2 lata.
3. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości Zarządu i Komisji, podejmowanie uchwał
należy wyłącznie do Walnego Zebrania.
§20
1. Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie sprawozdawczowyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata, nie później niż do 30 listopada.
Pierwszym Walnym Zebraniem jest Zebranie Założycielskie.
2. W sytuacjach wyjątkowych może być zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
1) przez Zarząd:
a) z inicjatywy własnej,
b) na wniosek 1/3 Członków Uprawnionych Stowarzyszenia;
2) przez Komisję Rewizyjną.
3. Nadzwyczajne walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 60 dni od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
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4. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania organ zwołujący zawiadamia Członków
co najmniej na czternaście dni przed terminem.
5. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
6. W przypadku równego rozłożenia się głosów w trakcie głosowania decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zebrania.
§21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
Uchwalanie zmian Statutu.
Rozpatrywanie odwołań w przypadkach przewidzianych Statutem.
Przyznawanie Członkostwa Honorowego.
Rozpatrywanie sprawozdań pozostałych Władz Stowarzyszenia i udzielanie członkom tych
władz absolutorium.
Wybór członków pozostałych Władz Stowarzyszenia.
Określanie kompetencji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza, za wyjątkiem
określonych niniejszym Statutem.
Ustalanie wysokości składek członkowskich.
Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do krajowych lub zagranicznych organizacji
o pokrewnym profilu działania.
Podejmowanie uchwał w sprawie nawiązania współpracy z organizacjami zagranicznymi.
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych niniejszym Statutem.
§22

1. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności
przynajmniej połowy Członków Uprawnionych, członków pozostałych Władz Stowarzyszenia:
1)
2)
3)
4)

Zarządu,
Komisji Etyki,
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Egzaminacyjnej.

2. W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 7 członków, w tym Prezes Zarządu, który kieruje jego
pracami, Przewodniczący Sekcji Wykazywania Zasobów Złóż Kopalin oraz Przewodniczący Sekcji
Wyceny Złóż.
3. Prezes Zarządu i poszczególni Członkowie Zarządu (bez Przewodniczących Sekcji) wybierani są
osobno przez ogół Członków, w głosowaniu tajnym.
4. Przewodniczący Sekcji Wykazywania Zasobów Złóż wybierany jest przez ogół Geologów
Kompetentnych w głosowaniu tajnym.
5. Przewodniczący Sekcji Wyceny Złóż wybierany jest przez ogół Taksatorów Złóż Kopalin
w głosowaniu tajnym.
4. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Zarządu – z udziałem Prezesa Zarządu – w zależności od
składu wybierają ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
5. W skład Komisji Etyki wchodzą 3 osoby: Przewodniczący i dwóch członków – po jednym
reprezentancie z każdej Sekcji.
6. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby: Przewodniczący i dwóch członków – po jednym
z każdej Sekcji.
7. Członkowie obu Komisji wybierani są osobno. Wyboru Przewodniczących Komisji dokonuje Walne
Zebranie w głosowaniu tajnym.
8. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzi maksymalnie 5 członków, w tym Przewodniczący,
przedstawiciel Sekcji Wykazywania Zasobów Złóż oraz reprezentant Sekcji Wyceny Złóż. Wyboru
Przewodniczącego dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Członkowie Komisji mogą
w głosowaniu tajnym dokonać spośród siebie wyboru Wiceprzewodniczącego.
9. W przypadku rezygnacji albo śmierci członka lub członków ww. organów w liczbie nie
przekraczającej jednorazowo połowy składu danego organu pozostali członkowie tego organu
mogą wyznaczyć na ich miejsce członków spośród Członków Uprawnionych Stowarzyszenia.
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W sytuacji rezygnacji albo śmierci Prezesa Zarządu jego obowiązki przejmuje Wiceprezes, który
przyjmuje tytuł p.o. Prezesa Zarządu.
§23
1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
Realizacja uchwał Walnego Zebrania.
Uchwalanie okresowych planów działania.
Zaciąganie zobowiązań finansowych.
Określanie wysokości opłat za kursy, szkolenia i inne formy kształcenia prowadzone przez
Stowarzyszenie oraz za przeprowadzane przez nie egzaminy.
Określanie wymogów merytorycznych w zakresie uzyskiwania Certyfikatów: Geologa
Kompetentnego oraz Taksatora Złóż Kopalin.
Przyznawanie Certyfikatów Geologa Kompetentnego i Taksatora Złóż Kopalin.
Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
Określenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania i wielkości środków na
wynagrodzenia w przypadku podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Nadawanie i pozbawianie członkostwa Stowarzyszenia, za wyjątkiem Członkostwa
Honorowego.
Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z Listy Geologów Kompetentnych / Listy
Taksatorów Złóż Kopalin Członków, którzy sprzeniewierzyli się zasadom etyki
Stowarzyszenia.
Reprezentowanie Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał w sprawach innych przewidzianych niniejszym Statutem.

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu (lub Wiceprezesa) w miarę potrzeby,
lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej
połowy składu Zarządu.
5. Do składania niemajątkowych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest
Prezes Zarządu (lub Wiceprezes) działający samodzielnie, natomiast do składania majątkowych
oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy
Prezesa Zarządu (lub Wiceprezesa) i Skarbnika.
§24
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.
§25
1. Do zadań Komisji Etyki należy:
1) Rozstrzyganie sporów dotyczących działalności Stowarzyszenia pomiędzy Członkami
Stowarzyszenia.
2) Stawianie Zarządowi wniosków o pozbawienie członkostwa z powodu nieprzestrzegania
postanowień niniejszego Statutu w sytuacjach sprzeniewierzenia się ogólnie przyjętym
zasadom i normom etycznym oraz, w szczególności, zasadom etyki określonymi w Kodeksie
Etyki Stowarzyszenia oraz w Kodeksie Wyceny Złóż Kopalin POLVAL.
3) Stawianie Zarządowi wniosków o skreślenie z Listy Geologów Kompetentnych / Listy
Taksatorów Złóż Kopalin osób, które sprzeniewierzyły się zasadom przedstawionym
w Kodeksie Etyki Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Etyki nie mogą pełnić innych funkcji w Zarządzie ani pozostałych Komisjach
ani być pracownikami Stowarzyszenia.
3. Od orzeczeń Komisji Etyki przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania według zasad
określonych w §18, ust. 3.
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§26
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrolowanie działalności Zarządu i pozostałych Komisji ze szczególnym uwzględnieniem
spraw finansowo-gospodarczych.
2) Ocena realizacji uchwał Walnego Zebrania.
3) Przedstawianie na Walnym Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium osobom
wchodzącym w skład organów Stowarzyszenia.
4) Realizacja innych zadań przewidzianych w niniejszym Statucie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu ani być
pracownikami Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3) Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Członków Stowarzyszenia, Prezesa i Członków Zarządu
oraz członków pozostałych Komisji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.
§27
1. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów, o których
mowa w §§10, 22.
2. Komisja Egzaminacyjna określa warunki techniczne, formalne, tryb i zasady przeprowadzania tych
egzaminów.
3. Komisja Egzaminacyjna wnioskuje do Zarządu o przyznanie Certyfikatu Geologa Kompetentnego
/ Taksatora Złóż Kopalin Członkowi Uprawnionemu, który złożył egzamin z pozytywnym wynikiem.
4. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Zarządzie i pozostałych
Komisjach, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
§28
1. Uchwały Władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Uprawnionych.
2. Możliwe jest przeprowadzenie głosowania tajnego na wniosek co najmniej połowy Członków
Uprawnionych.
§29
Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności co najmniej połowy
Członków Uprawnionych bądź w wyznaczonym w tym samym dniu II terminie bez względu na liczbę
obecnych Członków Uprawnionych.
Rozdział V
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia
§30
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§31
1. W zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia wchodzi:
1) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61).
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2) Działalność wydawnicza (PKD 58).
3) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02).
4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(PKD 62.09).
5) Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność (PKD
63.11).
6) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12).
7) Badania i analizy techniczne (PKD 71.2).
8) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19).
9) Reklama (PKD 73.1).
10) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9).
§32
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również realizowana poprzez uczestnictwo
w spółkach prawa cywilnego i handlowego.
§33
Decyzję o podjęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd,
określając przedmiot tej działalności.
§34
Uzyskiwane z działalności gospodarczej dochody mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność
statutową.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
§35
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku są:
1) Wpisowe i składki członkowskie; wielkość wpisowego określa Walne Zebranie; dotyczy ono
Członków Uprawnionych; stawki wpisowego i składek członkowskich określane są na 12
miesięcy.
2) Opłaty egzaminacyjne.
3) Dotacje i subwencje.
4) Darowizny, spadki i zapisy.
5) Dochody z ofiarności publicznej.
6) Dochody z działalności gospodarczej, określonej w Rozdziale V.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane przez Członków regularnie. W przypadku emerytów
wysokość składki jest obniżona o 90%.
§36
1. Zasady gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia oraz zasady prowadzenia działalności
gospodarczej ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.
2. Zabrania się:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego Członków, członków wybieralnych Władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”.
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2) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, członków wybieralnych
Władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków, członków wybieralnych Władz
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
organizacji.
4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą
Członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego wybieralnych Władz lub pracownicy oraz osób
bliskich.
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§37
1. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego
Zebrania podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy
Członków Uprawnionych Stowarzyszenia.
2. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia lub o zmianę Statutu powinien wpłynąć do Zarządu
co najmniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.
3. Wniosek o zmianę Statutu powinien zawierać odpowiednie projekty zmian Statutu.
§38
1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określać przeznaczenie majątku oraz wyznaczyć
likwidatorów.
2. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, o ile uchwała Walnego Zebrania nie stanowi inaczej.
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