STATUT
STOWARZYSZENIA WŁÓKIENNIKÓW POLSKICH.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie Włókienników Polskich, zwane dalej „SWP” działa na mocy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego statutu.
2. SWP jest organizacją naukowo – techniczną o celach nie zarobkowych.
3. SWP jest organizacją apolityczną, dobrowolną i samorządną.
§ 2.
Terenem działalności SWP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych
miasto Łódź.
§ 3.
SWP posiada sztandar i własną odznakę organizacyjną w formie stylizowanego półkola zębatego z
napisem SWP.
§ 4.
SWP posiada osobowość prawną.
§ 5.
SWP może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.
§ 6.
1. Podstawową jednostką organizacyjną SWP jest koło.
2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SWP są oddziały, powoływane przez Zarząd Główny
SWP.
§ 7.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

ROZDZIAŁ II
Cele SWP i sposoby ich realizacji
§ 8.
Celami SWP są:
a) promowanie rozwoju nauki i techniki w dziedzinie włókiennictwa, odzieżownictwa i przemysłu
skórzanego,
b) prezentowanie stanowisk dotyczących zagadnień związanych z włókiennictwem,
odzieżownictwem i przemysłem skórzanym,
c) działania na rzecz przemysłu, ochrony środowiska naturalnego i przedsięwzięć innowacyjnowdrożeniowych, w tym energetycznych,
d) integracja zawodowa i społeczna członków oraz tworzenie i utrzymywanie więzi między
społecznością techniczną, a także placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi, instytucjami
publicznymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami,
e) udzielanie wszechstronnej pomocy członkom SWP, obrona ich praw osobistych i zawodowych,
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f) szerzenie kultury i wiedzy technicznej.
§ 9.
SWP osiąga swoje cele przez:
a) współdziałanie z organizacjami gospodarczymi, placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi,
władzami państwowymi, organami samorządowymi, związkami zawodowymi itp.,
b) współpracę ze stowarzyszeniami naukowo - technicznymi oraz towarzystwami naukowymi w kraju
i za granicą,
c) przyznawanie nagród i wyróżnień o charakterze niematerialnym oraz nadawanie honorowych
odznak i innych wyróżnień, a także opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie nadania członkom
SWP odznaczeń państwowych i regionalnych,
d) organizowanie działalności wydawniczej w postaci periodyków i innych pomocy dydaktycznych,
e) organizowanie zjazdów, konferencji, szkoleń, konkursów, wystaw, wycieczek o charakterze
technicznym,
f) udzielanie pomocy członkom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w kraju i promowanie do
doskonalenia specjalistycznego za granicą,
g) przyznawanie tytułów i uprawnień zawodowych,
h) pełnienie roli opiniodawczej i doradczej w zakresie rozwoju przemysłu i postępu technicznego,
i) współdziałanie w ustalaniu i stosowaniu norm, przepisów i warunków technicznych oraz ich
nowelizacji,
j) organizowanie życia kulturalnego i pomocy koleżeńskiej dla członków,
k) opiniowanie wniosków, kierowanych do instytucji wdrożeniowych i finansowych, pod względem
nowoczesności i innowacyjności rozwiązań,
l) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie i przeprowadzanie imprez
sportowych i rekreacyjnych.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10.
1. Członkami SWP mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i
nie pozbawione praw publicznych oraz osoby prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem SWP.
3.Członkowie SWP dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) honorowych
c) wspierających
d) zagranicznych
4. Każdy członek zwyczajny należy do jednego z kół SWP.
§ 11.
1.Członkami zwyczajnymi SWP mogą być inżynierowie, technicy, przedsiębiorcy i inne osoby
związane z szeroko rozumianym przemysłem włókienniczym, odzieżowym lub skórzanym, które
zadeklarowały swoją przynależność do SWP i ich deklaracja została przyjęta przez zarząd jednostki
terenowej lub koła działającego w ramach oddziału.
2. Osoby, które nabyły członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia przed uchwaleniem statutu są nadal
członkami zwyczajnymi SWP.
§ 12.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybierani do władz SWP,
b) korzystać z uprawnień wynikających ze statutu,
c) uczestniczyć w realizacji celów SWP,
d) używać tytułu członka SWP i posiadania legitymacji potwierdzającej członkostwo,
e) zgłaszać wnioski i postulaty do organów SWP.
§ 13.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
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a) przestrzegania i realizacji postanowień statutu oraz uchwał i innych decyzji o charakterze
wykonawczym organów SWP,
b) regularnego opłacania składki członkowskiej,
c) czynnego uczestnictwa w pracach SWP.
§ 14.
1.Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji członka, zgłoszonej na piśmie,
b) śmierci członka,
c) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej roku, po uprzednim wezwaniu
do zapłaty; ustanie członkostwa z tej podstawy stwierdza Zarząd macierzystej jednostki
organizacyjnej członka zalegającego z zapłatą składki,
d) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego SWP,
e) wykluczenia w związku z wyrokiem sądu powszechnego orzekającego utratę praw publicznych.
2. Od stwierdzenia ustania członkostwa SWP przysługuje prawo odwołania się do Sądu
Koleżeńskiego w terminie 1 miesiąca.
§ 15.
1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju
SWP oraz dziedzin stanowiących przedmiot jego działania,
2. Członkostwo honorowe łączy się z otrzymaniem dyplomu,
3. Członkowie honorowi posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a w szczególności:
a) mają prawo:
- wybierać i być wybierani do władz SWP,
- korzystać z uprawnień wynikających ze statutu,
- uczestniczyć w realizacji celów SWP,
- używać tytułu członka SWP i posiadania legitymacji potwierdzającej członkostwo,
- zgłaszać wnioski i postulaty do organów SWP,
b) mają obowiązek:
- przestrzegania i realizacji postanowień statutu oraz uchwał i innych decyzji o
charakterze wykonawczym organów SWP,
- czynnego uczestnictwa w pracach SWP.
4. Członek honorowy – w odróżnieniu od członka zwyczajnego – może zostać pozbawiony tej
godności jedynie przez Walny Zjazd Delegatów.
5. Członkowie honorowi są – na mocy postanowień niniejszego statutu – zwolnieni z obowiązku
opłacania składki członkowskiej.
§ 16.
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizacją celów
SWP i deklarujące ich wspieranie finansowe i organizacyjne, zgodnie z podpisaną deklaracją.
2. Członków wspierających przyjmuje do SWP na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd Główny lub
Zarządy Oddziałów.
3. Przedstawiciel członka wspierającego ma prawo do uczestniczenia w działaniach statutowych
Stowarzyszenia, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek;
a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w formie pisemnej,
b) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,
c) nie wypełniania zadeklarowanych zobowiązań przez okres 2 lat.
Ustanie członkostwa wspierającego stwierdza w formie uchwały organ, który przyjął członka
wspierającego do SWP.
§ 17.
1. Członkiem zagranicznym może być osoba fizyczna o innym niż polskie obywatelstwo,
zainteresowana realizacją celów SWP.
2. Członków zagranicznych przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd Główny SWP lub
Zarząd Oddziału SWP.
3. Członek zagraniczny wnosi zadeklarowaną dobrowolnie składkę członkowską.
4. Członek zagraniczny posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego oprócz czynnego i biernego
prawa wyborczego, a w szczególności:
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a) ma prawo:
- korzystania z uprawnień wynikających ze statutu,
- uczestniczenia w realizacji celów SWP,
- używania tytułu członka SWP i posiadania legitymacji potwierdzającej członkostwo,
- zgłaszania wniosków i postulatów do organów SWP,
b) ma obowiązek:
- przestrzegania i realizacji postanowień statutu oraz uchwał i innych decyzji o
charakterze wykonawczym organów SWP,
- czynnego uczestnictwa w pracach SWP.
5. Członkostwo zagraniczne ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w formie pisemnej,
b) śmierci członka,
c) niewypełnienia zadeklarowanych zobowiązań przez okres 2 lat.
Ustanie członkostwa zagranicznego stwierdza w formie uchwały organ, który przyjął członka
zagranicznego do SWP.
ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna władz SWP
DZIAŁ I
NACZELNE WŁADZE SWP
§ 18.
1. Naczelnymi władzami SWP są:
a) Walny Zjazd Delegatów
b) Rada Główna
b) Zarząd Główny
c) Główna Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński
2. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi SWP są koła, powoływane uchwałą zarządów
oddziałów lub – jeśli dane koło podlega Zarządowi Głównemu – uchwałą Zarządu Głównego. Każde
koło liczy nie mniej, niż 5 członków zwyczajnych SWP i wybiera ze swego grona przewodniczącego i
jego zastępcę oraz skarbnika. Koła realizują cele SWP określone w § 8 niniejszego Statutu.
3. Jednostkami terenowymi SWP są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny
wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do SWP lub będących jego
członkami zwyczajnymi.
4. Zarząd Główny tworzy oddział w drodze uchwały, określając jego zasięg terytorialny, siedzibę
oraz zatwierdzając przedstawione przez wnioskujących regulaminy działania władz oddziału, które
muszą być zgodne ze statutem SWP.
5. Władzami oddziału są
a) Walny Zjazd Członków oddziału, a w warunkach, określonych w § 44., ust. 1, pkt. a) – Walny
Zjazd Delegatów oddziału
b) Zarząd oddziału
c) Komisja Rewizyjna oddziału
§ 19.
1. Kadencja władz SWP wszystkich szczebli trwa 5 lat.
2. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów, to jest 5 lat, chyba, że mandat ten wcześniej
wygaśnie. Mandat delegata wygasa w razie:
a) śmierci delegata;
b) utraty – z dowolnej przyczyny – biernego prawa wyborczego w SWP;
c) rezygnacji przez delegata z mandatu.
3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów. Wybór władz następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez delegatów.
4. Uchwały władz SWP podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie
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stanowią inaczej. Zgromadzeni mogą ustalić głosowanie tajne.
5. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego organów władz SWP ich skład ulega z mocy
statutu uzupełnieniu o osoby, które w wyborach tych władz uzyskały kolejno największą liczbę
głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru; w razie przekroczenia tej liczby, a także w razie braku
kandydatów lub nie wyrażenia przez nich zgody na udział w pracach organu władzy SWP należy
przeprowadzić wybory uzupełniające zgodnie z procedurą stosowaną dla wyborów odpowiednich
władz.
6. SWP reprezentuje na zewnątrz Prezes SWP.

DZIAŁ II
WALNY ZJAZD DELEGATÓW
§ 20.
Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą SWP.
§ 21.
1. Walny Zjazd Delegatów składa się z 40 do 100 uprawnionych do głosowania delegatów wybranych
przez oddziały, przy czym oddziały wybierają delegatów spośród członków SWP posiadających
bierne prawo wyborcze w terminach wyznaczonych przez Zarząd Główny SWP. Każda jednostka
terenowa reprezentowana jest przez swojego lub swoich delegatów na Walnym Zjeździe Delegatów
w proporcji nie mniejszej, niż 5 % i nie większej niż 25 % członków SWP skupionych w tym Oddziale.
2. Wybory delegatów są proporcjonalne; jeden delegat reprezentuje proporcjonalną liczbę członków
SWP zgodnie z ordynacją wyborczą uchwalaną przez Zarząd Główny dla każdej kadencji władz
osobno. Delegaci wybierani są na Zjazdach Członków (Delegatów) Oddziałów w głosowaniu tajnym.
Do uchwał o wyborze delegatów jednostek terenowych stosuje się odpowiednio przepisy o
podejmowaniu uchwał przez Walny Zjazd Delegatów.
3. Członkowie ustępujących władz SWP, a także członkowie honorowi – jeśli nie są delegatami –
mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zjazdu Delegatów jedynie z głosem doradczym.
§ 22.
Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny, który ustala termin i porządek obrad.
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zjazdu Delegatów doręczana jest delegatom pocztą, faxem lub
drogą elektroniczną.
§ 23.
Walne Zjazdy Delegatów są zwyczajne l nadzwyczajne.
§ 24.
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny z własnej
inicjatywy, z inicjatywy Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/2 liczby zarządów
oddziałów.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów powinien odbyć się najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty
zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został
zwołany.
§ 25.
1. Walny Zjazd Delegatów może podejmować uchwały jeżeli w pierwszym terminie obecnych jest co
najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
2. W drugim terminie, t j. 1 godzinę po pierwszym terminie, uchwały mogą być podejmowane
niezależnie od liczby obecnych.
3. Informacja o tej zasadzie wraz z podaniem drugiego terminu obrad winna być zamieszczona w
zawiadomieniu o obradach Walnego Zjazdu Delegatów.
§ 26.
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Obradami Walnego Zjazdu Delegatów kieruje Prezydium Zjazdu wybierane każdorazowo w
głosowaniu jawnym przez delegatów upoważnionych do głosowania.
§ 27.
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
a) uchwalanie statutu SWP i jego zmian,
b) ustalenie ramowych kierunków i programów działania SWP,
c) uchylanie uchwał Zarządu Głównego niezgodnych z prawem i statutem SWP,
d) ustalenie zasad nadawania odznak honorowych,
e) nadawanie tytułu Honorowego Prezesa SWP,
f) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
g) rozpatrywanie przedłożonych przez Zarząd Główny sprawozdań z działalności SWP oraz
wykonanych przez Główną Komisję Rewizyjną ocen działalności Zarządu Głównego i wniosków o
udzielenie absolutorium,
h) wybór Prezesa SWP, członków Zarządu Głównego i Rady Głównej, członków Głównej Komisji
Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego po uprzednim uchwaleniu liczby członków
poszczególnych organów władzy oraz Rady Głównej; wybory odbywają się w głosowaniu tajnym,
i) podejmowanie uchwał w ważnych dla SWP sprawach nie uregulowanych statutem, w tym
pozbawianie członkostwa SWP w przypadku rażących naruszeń statutu, regulaminów oraz norm
etycznych obowiązujących członków SWP, a także rozpatrywanie odwołań od prawomocnych
orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
DZIAŁ III
RADA GŁÓWNA
§ 28.
1. Rada Główna jest ciałem o charakterze nadzorczym dla Zarządu Głównego.
2. Do kompetencji Rady Głównej należą:
a) zatwierdzanie planów pracy SWP na każdy bieżący rok kalendarzowy;
b) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego z działalności oraz sprawozdań finansowych;
c) wyrażanie zgody na powołanie, likwidację jednostki terenowej oraz na uzyskanie przez
wnioskujący oddział osobowości prawnej;
d) delegowanie członka Rady Głównej do Zarządu Głównego w miejsce zawieszonego członka
Zarządu Głównego – na czas zawieszenia;
e) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walny Zjazd Delegatów godności
członka
honorowego SWP.
3. W skład Rady Głównej wchodzą z mocy postanowień niniejszego Statutu wszyscy członkowie
Zarządu Głównego oraz Prezesi Zarządów wszystkich Oddziałów Terenowych. Niezależnie od
składu, ustalonego w tym trybie – do składu Rady Głównej Walny Zjazd Delegatów wybiera od
3 do 5 osób w trybie określonych w § 19 ust. 3.
4. Rada Główna zbiera się nie rzadziej, niż raz w roku kalendarzowym. Obradami Rady Głównej
kieruje jej Przewodniczący przy pomocy Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
5. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących w liczbie od 1 do 3 wybiera Rada Główna na
swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Rada Główna
wybiera wówczas także Sekretarza.
6. Rada Główna podejmuje uchwały w granicach swoich kompetencji.
7. W sprawach wymagających pilnego podjęcia decyzji, uchwały Rady Głównej mogą być
podejmowane drogą elektroniczną. Przepis § 31 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
8. Rada Główna ma prawo wypowiadać się w formie opinii na każdy temat związany z
działalnością SWP.
DZIAŁ IV
ZARZĄD GŁÓWNY
§ 29.
1. Zarząd Główny, będący naczelną władzą Stowarzyszenia, w okresie między Walnymi Zjazdami
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Delegatów kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania
odpowiada przed Walnym Zjazdem Delegatów i Radą Główną.
2. Przy podejmowaniu uchwał w sprawie planu działalności operacyjnej, powołania i likwidacji
jednostek terenowych SWP, kierunków działalności oddziałów i kół SWP, o przystąpieniu do
organizacji krajowych i zagranicznych oraz w przypadkach, w których uzna to za stosowne –
Zarząd Główny musi uzyskać zgodę Rady Głównej.
§ 30.
W skład Zarządu Głównego wchodzą :
a) Prezes SWP
b) do 6 członków, w tym do 3 wiceprezesów.
§ 31.
1. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swojego grona 1 - 3 wiceprezesów.
2. W sprawach wymagających pilnego podjęcia decyzji, uchwały Zarządu Głównego mogą być
podejmowane drogą elektroniczną.
3. Do ważności uchwał podjętych w trybie określonym w punkcie 3. niniejszego paragrafu
niezbędne jest:
a) przesłanie projektów uchwał do wszystkich członków Zarządu Głównego, z żądaniem
potwierdzenia w dowolnej formie odczytania ich treści, co najmniej 24 godziny przed terminem
głosowania wskazanym w powiadomieniu,
b) udział w głosowaniu nie mniej niż 3/4 członków Zarządu Głównego,
c) osiągnięcie zwykłej większości głosów.
§ 32.
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
a) zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów wybieranych zgodnie z uchwaloną ordynacją wyborczą,
b) uchwalanie planów pracy SWP; dla swej ważności plany pracy muszą być zatwierdzone przez
Radę Główną;
c) ustalanie wysokości składek członkowskich, uchwalanie preliminarza budżetowego i
zatwierdzanie sprawozdania finansowego SWP,
d) decydowanie o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego,
e) podejmowanie uchwał w przedmiocie powołania i likwidacji jednostek terenowych SWP,
f) składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań z działalności SWP i zgłaszanie wniosków
co do dalszej jego działalności,
g) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura SWP na wniosek Prezesa SWP,
h) decydowanie o przystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych,
i) wybieranie przedstawicieli SWP do organów i organizacji oraz kandydatów do wyborów ciał
przedstawicielskich,
j) powoływanie komitetów naukowo-technicznych, głównych komisji problemowych i ich
przewodniczących oraz uchwalanie ich regulaminów,
k) uchwalanie kierunków działalności oddziałów i kół SWP,
l)
zawieszenie uchwał Zarządów Oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa,
postanowieniami statutu, uchwałami władz SWP,
m) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach określonych w § 34 ustęp 1
w związku z § 45 ustęp 1 Statutu,
n) występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego SWP,
o) podejmowanie uchwał o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej przez SWP.
2. W przypadku zawieszenia Zarządu Oddziału – Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy
danej jednostki terenowej, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu tej jednostki.
§ 33.
1. Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes SWP, który ponadto:
a) przewodniczy obradom Zarządu Głównego,
b) reprezentuje SWP na zewnątrz,
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c) formułuje wnioski do Zarządu Głównego w sprawach wymagających uchwał Zarządu Głównego,
,
d) współdziała z Dyrektorem Biura SWP i nadzoruje jego pracę w sprawach dotyczących bieżącej
działalności SWP.
2. W zakresie określania kierunków działania, Zarząd Główny zobowiązany jest uzyskać pozytywną
opinię Rady Głównej.
§ 34.
1. Zarząd Główny może zawiesić w prawach członka Zarządu Głównego tego członka Zarządu
Głównego, który nie wypełnia swoich obowiązków lub dopuszcza się naruszenia podstawowych
postanowień statutu, regulaminów, instrukcji, uchwał Walnego Zjazdu Delegatów oraz
naruszającego normy etyczne i dobre imię SWP.
2. Uchwała Zarządu Głównego o zawieszeniu w prawach członka Zarządu Głównego zapada zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu Głównego. Uchwała ta określa
– datą lub zdarzeniem – termin zawieszenia.
3. Członek SWP zawieszony w swych prawach może się odwołać od tej decyzji do Sądu
Koleżeńskiego.
§ 35.
1. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Zebranie zwołuje
Prezes SWP.
2.
Zebrania mogą być zwołane również na wniosek 1/2 liczby członków Zarządu Głównego.

DZIAŁ V
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 36.
1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym SWP.
2. Główna Komisja Rewizyjna liczy od trzech do siedmiu członków.
3. Główna Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy najstarszy
wiekiem członek Komisji, wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza,
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Stowarzyszenia.
§ 37.
1. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a) wykonywanie stałej kontroli całokształtu działalności SWP pod względem celowości,
prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu, uchwał Walnego
Zjazdu Delegatów i regulaminami,
b) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego wniosków i uwag do działalności SWP,
c) składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego w sprawach wchodzących w zakres jej kompetencji,
d) składanie na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności oraz ocena
działalności ustępującego Zarządu Głównego wraz z wnioskiem w sprawach udzielania mu
absolutorium.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach
wszystkich władz i organów SWP.
DZIAŁ VI
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 38.
Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do:
a) rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, członka
SWP, grupę członków SWP, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach
Stowarzyszenia i członków SWP,
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b) orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz
Stowarzyszenia.
§ 39.
1. Sąd Koleżeński liczy od pięciu do siedmiu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu, któremu
przewodniczy najstarszy wiekiem członek Sądu, wybierają ze swego grona: przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego i sekretarza,
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
§ 40.
1. Sąd Koleżeński w sprawach określonych w § 38 punkt a) i b), orzeka w pierwszej instancji w
składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący sądu lub jego
zastępca.
2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem
stronom prawa do obrony, a także możliwością kasacji do Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego rozpatrującego sprawę w składzie trzyosobowym
kieruje się do pełnego składu Sądu Koleżeńskiego jako organu orzekającego w drugiej instancji
w terminie 1 miesiąca od otrzymania decyzji Sądu Koleżeńskiego wraz z uzasadnieniem.
4. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po pływie roku od powzięcia wiadomości przez
organ władzy SWP o dopuszczeniu się przez tego członka naruszenia statutu, uchwał władz
SWP, norm etycznych, a także dobrego imienia SWP.
§ 41.
Sąd Koleżeński może wymierzać kary:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członka na okres od 3 do 12 miesięcy,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
JEDNOSTKI TERENOWE
§ 42.
1. Jednostkami terenowymi są oddziały.
2. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną.
3. Oddziały podlegają bezpośrednio Zarządowi Głównemu.
§ 43.
1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Zarząd Główny – po uzyskaniu zgody
Rady Głównej – powołuje jednostki terenowe, wg zasad określonych w § 6 i w § 18 ustęp 3
Statutu.
2. Zarząd Główny nadzoruje działania jednostek terenowych w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia określonych w Rozdziale II Statutu w odniesieniu do zakresu terytorialnego
działania danej jednostki terenowej.
3. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
a.) zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków
poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
b.) złożenia przez Zarząd oddziału wniosku o rozwiązanie oddziału, a w przypadku oddziałów
posiadających osobowość prawną – także uchwałą Zjazdu Członków (Delegatów) Oddziału o
rozwiązaniu jednostki.
§ 44.
1. Władzami oddziału są:
a) Zjazd Członków Oddziału, a jeśli oddział skupia więcej, niż 50 członków – Zjazd Delegatów
Oddziału,
b) Zarząd Oddziału, który liczy od 3 do 5 członków, w tym Prezesa, wybieranego przez Zjazd
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Członków (Delegatów) Oddziału,
2. W oddziałach tworzy się Komisję Rewizyjną Oddziału, która liczy od 3 do 5 członków.
§ 45.
1. Do zasad wybierania, kadencji oraz kompetencji władz oddziałów stosuje się odpowiednio
przepisy określające zasady wybierania, kadencję oraz kompetencje władz SWP.
2. Prezes Zarządu Oddziału reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów administracji państwowej
i samorządowej oraz instytucji publicznych na terenie działania Oddziału.
3. Zarząd Oddziału może tworzyć koła które nie mogą liczyć mniej, niż 5 członków SWP.
4. Koło działające w strukturze Oddziału powołuje samodzielnie swój Zarząd, w skład którego
wchodzą: Przewodniczący, jego zastępca i Skarbnik. Zarząd koła wykonuje jedynie czynności
zwykłego zarządu.
ROZDZIAŁ VI
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO SWP
§ 46.
1. Biuro Zarządu Głównego jest wewnętrzną komórką administracyjną SWP.
2. Do zadań Biura Zarządu Głównego należy w szczególności:
a) podejmowanie czynności administracyjnych, mających na celu właściwą realizację zadań
statutowych SWP,
b) administrowanie majątkiem i funduszami SWP,
c) realizacja zadań wynikających z uchwał i decyzji Zarządu Głównego,
d) organizowanie pracy naczelnych władz SWP,
e) organizowanie działalności gospodarczej SWP,
f) inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zarządu Głównego.
§ 47.
1. Dyrektor Biura, który kieruje pracami Biura Zarządu Głównego, jest odpowiedzialny za pracę biura
oraz zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych SWP.
2. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Zarząd Główny na wniosek Prezesa SWP. Dyrektor Biura
jest członkiem SWP.
3. Powołanie i odwołanie Dyrektora Biura stanowi podstawę do – odpowiednio – zawarcia lub
rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Biura.
4. Obowiązki pracodawcy wobec Dyrektora Biura pełni jednoosobowo Prezes SWP, a wobec
pracowników Biura – Dyrektor Biura.
5. Dyrektor Biura bierze udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Rady Głównej.
ROZDZIAŁ VII
FUNDUSZE I MAJĄTEK SWP
§ 48.
1. Majątek i fundusze SWP powstają z:
a) składek członków zwyczajnych
b) składek członków zagranicznych
c) składek członków wspierających
d) dotacji celowych
e) darowizn i zapisów
f) własnej działalności gospodarczej
g) sprzedaży i innych dochodów z majątku własnego.
2. W razie podjęcia, rozszerzenia lub zamknięcia działalności gospodarczej należy spełnić wszystkie
warunki, zwłaszcza rejestracyjne, jakie prawo powszechne przewiduje dla podmiotów
gospodarczych.
§ 49.
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Majątkiem i funduszami centralnymi zarządza Zarząd Główny, który realizuje także obowiązki
wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 50.
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zobowiązań
finansowych SWP do wysokości posiadanych środków upoważniony jest jednoosobowo Prezes
SWP, zaś powyżej tej wartości oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz
zobowiązań finansowych SWP wymaga uchwały Zarządu Głównego.
2. Prezes SWP może upoważnić pracownika lub pracowników biura do składania oświadczeń woli w
zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zobowiązań finansowych SWP w zakresie swojej
kompetencji.
§ 51.
1. Zarząd funduszami wypracowanymi przez oddziały oraz koła pozostaje w gestii tych jednostek,
pod warunkiem przestrzegania przez te jednostki zasad ustalonych w tym przedmiocie przez
Zarząd Główny.
2. Samodzielne dysponowanie majątkiem przez jednostkę terenową lub koło nie może przekroczyć
wartości stanowiącej równowartość środków finansowych pozostających w dyspozycji danej
jednostki terenowej lub koła.
3. W przypadku składania oświadczeń woli, co do rozporządzenia majątkiem jednostki terenowej lub
koła w zakresie przekraczającym wartość środków finansowych pozostających w dyspozycji
danej jednostki terenowej wymagana jest zgoda Zarządu Głównego.
4. Do składania oświadczeń woli w zakresie dysponowania funduszami wypracowanymi przez
oddziały oraz koła uprawniony jest odpowiednio Prezes Oddziału lub Przewodniczący koła; w
żadnym razie osoby te nie mogą składać oświadczeń woli w imieniu całego SWP.
ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 52.
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana, a także podjęcie uchwały o rozwiązaniu SWP przez Walny
Zjazd Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych.
Informacja o tej zasadzie wraz z podaniem drugiego terminu obrad winna być zamieszczona w
zawiadomieniu o obradach Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie SWP mogą być przedmiotem Walnego
Zjazdu Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego
Zjazdu Delegatów.
Do zawiadomienia należy dołączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu SWP Walny Zjazd Delegatów określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku SWP.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji SWP, nie uregulowanych niniejszym statutem,
mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 7.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”
(Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) .
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53.
W przypadku rozwiązania SWP jego majątek zostaje przekazany na cele wskazane w uchwale
Walnego Zjazdu Delegatów po uprzednim uregulowaniu zobowiązań.
§ 54.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy wynikające z

11

ustawy z dnia 7.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi
zmianami) oraz innych aktów prawa powszechnego.

Wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym Postanowieniem z 04.01.2016 r.
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