POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE

STATUT
Tekst jednolity po zmianach w dniu 22 marca 2018 r.

Gdańsk, marzec 2018

STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KOROZYJNEGO
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

§1
Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
§2

1.
2.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
naukowo-technicznym o charakterze niezarobkowym i celach określonych w rozdziale II Statutu.
Stowarzyszenie prowadzi działalność dla pożytku publicznego.
§3

1.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

3.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.

Stowarzyszenie może być członkiem społecznych organizacji krajowych i międzynarodowych,
których cele i zadania są pokrewne lub bliskie zadaniom Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego.

§4
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe
organy administracji państwowej.
ROZDZIAŁ II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§6
Celem działania Stowarzyszenia jest tworzenie warunków sprzyjających postępowi naukowotechnicznemu i ekonomicznemu w zakresie ochrony przed korozją urządzeń i majątku
trwałego w gospodarce narodowej.
Osiągnięcie zakładanego celu będzie realizowane przez:
 Upowszechnienie osiągnięć nauki oraz nowych materiałów i technologii w dziedzinie
ochrony przed korozją poprzez organizację i czynny udział w konferencjach naukowotechnicznych i wystawach tematycznych oraz publikacjach w czasopismach naukowotechnicznych,
 Wpływanie na rozwój postępu techniczno-organizacyjnego w zakresie metod i technik
ochrony przed korozją poprzez stwarzanie pomostu pomiędzy nauką i praktyką oraz
działalność popularyzatorską, wydawniczą i opiniodawczą,

 Doskonalenie zawodowe pracowników i organizowanie przepływu wiedzy w zakresie
stosowania i wdrażania nowych metod ochrony przed korozją poprzez organizowanie
kursów i szkoleń, certyfikację personelu, wymianę międzynarodową i inne formy
działalności.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§7
1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2.

Członkami wspierającymi mogą być także osoby prawne z zagranicy.”
§8

1. Przyjęcie w poczet członków oraz członków wspierających następuje na podstawie
uchwały zarządu po przedłożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
2. Członkostwo wygasa przez:
 dobrowolne wystąpienie ze stowarzyszenia zgłoszone na piśmie,
 skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres
2 lat, mimo jednokrotnego upomnienia,
 wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
§9
1. Członkowie działają w Stowarzyszeniu osobiście.
2. Członkowie wspierający działają w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 10
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
 biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia,
 uczestniczenia w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
 uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i korzystania ze świadczeń wynikających
z działalności Stowarzyszenia,
 zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma takie same prawa jak członek Stowarzyszenia z wyjątkiem
biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. Realizować cele Stowarzyszenia i dbać o jego dobro.
2. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.

3. Przestrzegać postanowień Statutu i postanowień Stowarzyszenia.
4. Regularnie opłacać składki.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 12
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

§ 13

Walne Zebranie Stowarzyszenia lub Zarząd może powołać ciała doradcze w postaci rady
naukowo-technicznej, komisji, zespołów itp.
§ 14
1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.
2. W przypadku ustąpienia członków władz Stowarzyszenia w czasie kadencji, władzom
tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może
przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 15
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co 3 lata.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały
własnej albo na żądanie Komisji Rewizyjnej lub żądanie 1/5 liczby członków
Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się najpóźniej w ciągu kwartału od daty podjęcia
uchwały Zarządu lub zgłoszenia żądania.
6. Walne Zebranie dokonuje wyboru pozostałych władz stowarzyszenia w głosowaniu
jawnym lub tajnym (na wniosek co najmniej jednego członka Stowarzyszenia) na listę
kandydatów spośród członków stowarzyszenia.
1.
2.
3.
4.

§ 16
Do zakresu działania Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
1. Ustalenie programów i kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.
3. Wybór Zarządu Stowarzyszenia w składzie 4-6 osób.
4. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w składzie 2-3 osób.

5. Uchwalanie wysokości i zasad płatności składek członkowskich.
6. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
Stowarzyszenia.
7. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
8. Decydowanie o innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną,
Sąd Koleżeński i członków.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
10. Uchwalanie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia.
§ 17
1. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym albo tajnym, w zależności od podjętej w tym zakresie uchwały
Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
2. Ważność uchwał.
 Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków
Stowarzyszenia.
 Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania Stowarzyszenia uczestniczy mniej niż
połowa liczby członków, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania
Stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zebrania w drugim terminie są ważne bez
względu na liczbę uczestniczących w nim członków.
§ 18
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-6 osób.
O liczbie członków Zarządu stanowi Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia
Korozyjnego.
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Prezesa,
Wiceprezesów (nie więcej niż dwóch) , Skarbnika i Sekretarza”
§ 19
W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia Zarząd kieruje działalnością
Stowarzyszenia, podejmuje decyzje niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia oraz
reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz, urzędów, sądów oraz osób trzecich.
§ 20
1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności
większości członków w głosowaniu jawnym.
2. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez Prezesa lub większość
członków Zarządu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzeniom Zarządu Stowarzyszenia przewodniczy Prezes lub w przypadku jego
nieobecności Wiceprezes.
§ 21
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia,
3. zarządzanie majątkiem i funduszami oraz rozpatrywanie, zatwierdzanie lub uchwalanie
budżetów i preliminarzy,
4. ustalanie planów działania,

5. realizacja uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia,
7. zatwierdzanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych,
8. zatwierdzanie spraw członkostwa,
9. powoływanie komisji i zespołów roboczych,
10. zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia.
§ 22
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 2-3 członków, którzy na swym posiedzeniu
wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
§ 23
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Stowarzyszenia i występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
2. kontrola opłacania składek członkowskich,
3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia wraz z oceną działalności
i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§ 24
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
przy obecności ½ członków.
§ 25
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
§ 26
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać czynny udział w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§27
1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób wybranych przez walne Zebranie
Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
§28
1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw
członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz, działania na szkodę Stowarzyszenia oraz naruszania
zasad współżycia społecznego, rozstrzygania sporów miedzy członkami
Stowarzyszenia wynikłych w obrębie Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3 osobowym.

3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące rodzaje kar: upomnienie, nagana, zakaz
pełnienia funkcji statutowych władz Stowarzyszenia na okres kadencji, zawieszenie
w prawach członka na określony czas, wykluczenie ze Stowarzyszenia.
4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do walnego Zebrania
stowarzyszenia w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia.
§ 29
Władze Stowarzyszenia działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne
Zebranie Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 30
1.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a.
b.
c.
d.
e.

Składki członkowskie,
Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
Dotacje, subwencje, udziały, lokaty
Wpisowe za organizowanie konferencji i szkoleń dla członków Stowarzyszenia
Dochody z działalności gospodarczej

2.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.

4.

Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
Działalność gospodarcza
§ 31

1.

2.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. Organizowania konferencji, szkoleń o charakterze naukowo-technicznym dla osób nie
będących członkami Stowarzyszenia
b. Wykonywanie ekspertyz i opinii z dziedziny technologii zabezpieczeń antykorozyjnych.
c. Prowadzenie i udział w programach naukowo – badawczych z dziedziny technologii
zabezpieczeń antykorozyjnych.

§ 32
1. Pisemne oświadczenie woli Zarządu Stowarzyszenia wymaga dla swojej ważności
podpisu Prezesa i Wiceprezesa, a oświadczenia zawierające zobowiązania finansowe
Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 33
1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania
Stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od podjętej uchwały
Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków
Stowarzyszenia.
2. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania Stowarzyszenia uczestniczy mniej
niż połowa liczby członków, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania
Stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zebrania w drugim terminie są ważne bez
względu na liczbę uczestniczących w nim członków.
3. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia
i powoła likwidatora Stowarzyszenia.

KONIEC

