STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SOMATIC EXPERIENCING
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem osób fizycznych
i prawnych, zawiązanym dla rozwoju i upowszechniania w Polsce metody terapeutycznej Somatic Experiencing®
Petera Levine’a.
§2
1.

Stowarzyszenie może używać skrótu PSSE.

2.

W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą Polish Society for Somatic
Experiencing.

1.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

2.

Dla realizacji celów Statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem
tamtejszego prawa.

3.

Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe i inne placówki na zasadach określonych w niniejszym
statucie.

4.

Oddziały terenowe i inne placówki, działają jako jednostki wewnętrzne Stowarzyszenia na podstawie
Statutu i regulaminu ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

1.

§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, zawiązane jest na czas nieoznaczony i działa na podstawie
postanowień niniejszego Statutu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

2.

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.

3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań
może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

ROZDZIAŁ II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
1.

2.

§5
Celem głównym Stowarzyszenia jest łagodzenie ludzkiego cierpienia, leczenie i zapobieganie konsekwencjom traumy szokowej, urazowej, rozwojowej i relacyjnej, a także emocjonalnej i innych rodzajów traumy
oraz skutkom skrajnego lub długotrwałego stresu w postaci zaburzeń psychosomatycznych i zespołu
stresu pourazowego i bojowego.
Powyższy cel realizowany jest poprzez promocję profilaktyki i terapii, działalność wychowawczą
i edukacyjną, badawczą i naukową, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury
fizycznej i sportu, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, jednostkami oświatowymi,

badawczymi i naukowymi, zdrowotnymi, sportowymi, władzami państwowymi i samorządowymi oraz
innymi instytucjami i organizacjami, a także osobami prywatnymi, w zakresie stosowania i rozwijania
terapii traumy metodą Somatic Experiencing® (zwaną w dalszej części Statutu SETM).
§6
Cele pozostałe Stowarzyszenia to:
1.

Popularyzowane w społeczeństwie i instytucjach wiedzy o terapii SETM oraz dorobku Petera Levine’a.

2.

Edukowanie i promowanie wiedzy o leczeniu traumy poprzez stosowanie metody SETM oraz szerzenie
dobrych praktyk.

3.

Promowanie terapii metodą SETM wśród instytucji pożytku publicznego.

4.

Integrowanie środowiska praktyków SETM poprzez:
a)

wspieranie wspólnych działań związanych z rozwojem zawodowym terapeutów SETM w Polsce,

b)

tworzenie forum do wymiany doświadczeń, badań naukowych dla terapeutów pracujących
w nurcie pracy z ciałem metodą SETM i terapeutów szkolących się w tym podejściu,

c)

wspieranie ośrodków prowadzących terapię SETM w Polsce,

d)

upowszechnianie stosowania terapii SETM w pomocy psychologicznej rozumianej jako wspieranie
i stwarzanie warunków dla całościowego rozwoju człowieka.

5.

Ułatwianie dostępu do wykwalifikowanych terapeutów SETM osobom cierpiącym z powodu traumy i jej
konsekwencji.

6.

Wspieranie rozwoju osobistego uwzględniającego dążenie do zintegrowania ciała, duszy i umysłu.

7.

Dbanie o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych w terapii, zgodnie z Kodeksem Etycznym
Stowarzyszenia oraz zgodnie ze standardami zalecanymi przez krajowe i zagraniczne organizacje zajmujące
się problemami psychoterapii.

§7
Stowarzyszenie realizuje wskazane cele szczegółowe poprzez takie działania jak:
1.

Stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków,
podnoszenie ich kwalifikacji i etyki zawodowej przy wykorzystaniu na realizację tych celów środków
pochodzenia zewnętrznego.

2.

Organizowanie działań mających na celu własny rozwój psychiczny, fizyczny i duchowy członków Stowarzyszenia.

3.

Prowadzenie i upowszechnianie terapii indywidualnej i terapii grupowej, wspieranie organizacji warsztatów
terapeutycznych, sesji indywidualnych i superwizji indywidualnej i grupowej.

4.

Ułatwianie dostępu do terapii traumy poprzez publiczne udostępnianie informacji o praktyce terapeutycznej i działaniach profesjonalistów zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

5.

Rekomendowanie wykwalifikowanych terapeutów.

6.

Prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom i grupom doświadczających
traumy i jej skutków.

7.

Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska
traumy i zapobiegania jej konsekwencjom w postaci zaburzeń psychicznych, psychosomatycznych, wypalenia zawodowego i innych wpływających na jakość funkcjonowania psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka.

8.

Inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych dzieci
i młodzieży, a także pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

9.

Wspieranie rodzin biologicznych i systemu pieczy zastępczej.

10. Współpracę z instytucjami pomocy społecznej, a także pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
11. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym na skutek doświadczonej traumy.
12. Podejmowanie działań w obszarze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
13. Inspirowanie i promowanie badań na temat terapii metodą SETM.
14. Odpowiadanie na społeczne zapotrzebowanie dotyczące przeciwdziałania traumie i jej skutkom, niesienie
pomocy osobom i grupom w sytuacjach kryzysowych, w tym:
a)

ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych, konfliktów zbrojnych,

b)

rodzinom, dzieciom i młodzieży,

c)

imigrantom i uchodźcom,

d)

ofiarom i sprawcom przemocy,

e)

cierpiącym z powodu utraty bliskich,

f)

niepełnosprawnym,

g)

i innym.

15. Wspieranie i organizację wolontariatu terapeutów SE w celu niesienia pomocy w sytuacji katastrof
naturalnych i wywołanych przez człowieka, przy współpracy z Centrami Interwencji Kryzysowej, medycyny
ratunkowej, a także innymi organizacjami o charakterze państwowym i społecznym, bliskimi wartościom
i celom Stowarzyszenia.
16. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej na temat terapii metodą SE™.
17. Organizowanie spotkań i prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych
sympozjów, konferencji, warsztatów o charakterze edukacyjnym, naukowym i spotkań z osobami
prywatnymi w celu realizowania działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, konsultacyjnej,
terapeutycznej, profilaktycznej i wychowawczej.
18. Inicjowanie lub konsultowanie programów ochrony zdrowia psychicznego,
przeciwuzależnieniowych, programów edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i innych.

programów

19. Konsultowanie stosowania procedur medycznych w profilaktyce i ochronie zdrowia.
20. Inicjowanie lub konsultowanie programów budowania i usprawniania instytucji oraz funkcjonowania
mediów dla zapobiegania ich traumatyzującej roli.
21. Propagowanie form uprawiania sportu i kultury fizycznej, które wspierają harmonijny rozwój psychiczny,
fizyczny i społeczny, dzieci i młodzieży oraz wszystkich osób uprawiających sport.
22. Współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami państwowymi
w zakresie obejmującym dążenie do uregulowania i upowszechniania standardów prowadzenia terapii
metodą SETM i szkolenia terapeutów SETM w Polsce oraz standardów psychoterapii.
23. Działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
24. Działania na rzecz integracji cudzoziemców.
25. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.

26. Działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.
27. Współpracę z władzami publicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz z organizacjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnych celach działania, a w szczególności
z Foundation for Human Enrichment (FHE, USA), Somatic Experiencing® Trauma Institute (SETI, USA)
i European Association for Somatic Experiencing® (EASE).

ROZDZIAŁ III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§8
1.

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

2.

Stowarzyszenie posiada członków:

3.

a)

zwyczajnych,

b)

założycieli,

c)

nadzwyczajnych (w trakcie szkolenia),

d)

wspierających,

e)

honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
a)

uzyskała Certyfikat Somatic Experiencing® Practitioner (w skrócie SEP) wydany przez instytucje
uprawnione do organizacji szkoleń w zakresie metody Somatic Experiencing® oraz

b)

złożyła pisemną deklarację członkowską.

4.

Członek założyciel jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

5.

Członkiem zwyczajnym staje się osoba, która złożyła pisemną deklarację członkowską, i która została
przyjęta na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.

6.

Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
a)

Uczestniczy w certyfikującym szkoleniu terapeutycznym z zakresu metody Somatic
Experiencing® oraz

b)

złożyła pisemną deklarację członkowską.

7.

Członkiem nadzwyczajnym staje się osoba, która złożyła pisemną deklarację członkowską, i która została
przyjęta na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.

8.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

9.

Członkiem wspierającym staje się osoba, która złożyła pisemną deklarację członkowską, i która została
przyjęta na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.

10. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój celów Stowarzyszenia.
11. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą Walnego Zebrania na pisemny wniosek członka
zwyczajnego Stowarzyszenia.

§9
1.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1.

a)

brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)

przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)

regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 10
Członkowie nadzwyczajni, wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego oraz prawa głosu podczas głosowań na Walnym Zebraniu, mogą jednak brać udział z głosem
doradczym w pracach Statutowych władz Stowarzyszenia; poza tym posiadają takie prawa jak członkowie
zwyczajni.

2.

Członkowie nadzwyczajni zobowiązani są do płacenia składek członkowskich.

3.

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

4.

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 11
1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje wskutek:
a)

pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)

wykluczenia przez Zarząd z powodu:
i.

łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

ii.

naruszenia Kodeksu Etyki,

iii.

nieopłacenia składek członkowskich w wymaganym terminie,

c)

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)

śmierci członka.

2. Utrata członkostwa nadzwyczajnego następuje wskutek:
a)

pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)

wykluczenia przez Zarząd z powodu:
i.

łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

ii.

naruszenia Kodeksu Etyki,

iii.

nieopłacenia składek członkowskich w wymaganym terminie,

c)

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)

śmierci członka.

3. Członkostwo nadzwyczajne wygasa w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania certyfikatu Somatic
Experiencing® Practitioner (w skrócie SEP). Przysługuje wówczas prawo do ubiegania się o status członka
zwyczajnego.
4.

5.

Utrata członkostwa honorowego i członkostwa wspierającego następuje wskutek:
a)

pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)

wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia, naruszenia Kodeksu Etyki,

c)

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa
przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania
członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 12
Władzami Stowarzyszenia są:
1.

Walne Zebranie Członków,

2.

Zarząd,

3.

Komisja Rewizyjna,

4.

Komisja Etyki.

§ 13
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się bezwzględną
większością głosów w głosowaniu niejawnym podczas Walnego Zebrania Członków, chyba że członkowie
odrębnym głosowaniem zdecydują o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
§ 14
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

1.

§ 15
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1.
2.

a)

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)

z głosem doradczym – członkowie nadzwyczajni, wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 16
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin
i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed
wyznaczoną datą spotkania. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną z wykorzystaniem komunikacji
elektronicznej, bądź listownie.

3.

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd
Stowarzyszenia z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek podpisany przez
co najmniej połowę ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu, w pierwszym terminie zwykłą większością
głosów stanowiących, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w
drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, nie wcześniej jednak niż w głosowaniu następującym
15 minut po głosowaniu w pierwszym terminie.

5.

Członek posiadający głos stanowiący, jeśli nie może uczestniczyć w Walnym Zebraniu, może przekazać
innemu członkowi Stowarzyszenia pełnomocnictwo w formie pisemnego upoważnienia do
reprezentowania go na Walnym Zebraniu Członków. Wówczas pełnomocnik dysponuje w głosowaniach na
tym Walnym Zebraniu Członków głosem osoby, która powierzyła mu pełnomocnictwo.

6.

Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków nie wymaga osobistego stawiennictwa w miejscu spotkania.
Członkowie mogą brać w nim udział za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (wideokonferencja).

7.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a)

określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)

uchwalanie zmian Statutu,

c)

wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)

udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)

rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)

uchwalanie budżetu,

g)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

h)

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,

i)

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

j)

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k)

podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich kwestiach
niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

1.

§ 17
Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i jest powołany do kierowania całą jego
działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2.

Zarząd składa się z 4 do 7 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3.

Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. Posiedzenia Zarządu mogą
odbywać się także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (wideokonferencja).

5.

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos
rozstrzygający ma Prezes Zarządu.

6.

Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
e) przyjmowanie i skreślanie członków,
f)

sporządzanie planów pracy i budżetu,

g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
i)

uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,

j)

powoływanie koordynatorów grup roboczych oraz reprezentantów Stowarzyszenia poza
granicami kraju,

k) sporządzenie regulaminu działania Komisji Etyki oraz procedury skarg i zażaleń.
7.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest co najmniej dwóch członków
Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

8.

Walne Zebranie Członków może postanowić o otrzymywaniu przez członków Zarządu wynagrodzenia za
czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Uchwała w tym zakresie określać powinna sposób
ustalenia wysokości wynagrodzenia.

1.

§ 18
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebranie w
głosowaniu niejawnym, chyba że członkowie odrębnym glosowaniem zdecydują o przeprowadzeniu
głosowania jawnego.

2.

Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyłonienia Przewodniczącego oraz Sekretarza
Komisji.

3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)

nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)

nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

5.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)

kontrola bieżącej pracy Zarządu Stowarzyszenia,

b)

opiniowanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,

c)

składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków,

d)

występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

e)

składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

6.

Komisja Rewizyjna spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał i działa na podstawie uchwalonego przez
siebie regulaminu. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej
(wideokonferencja).

7.

Do reprezentowania Komisji Rewizyjnej uprawnionych jest dwóch członków Komisji Rewizyjnej łącznie.

1.

§ 19
Komisja Etyki składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych wybranych w głosowaniu niejawnym przez Walne
Zebranie, chyba że członkowie odrębnym głosowaniem zdecydują o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

2.

Komisja Etyki na pierwszym swoim posiedzeniu dokonuje wyłonienia Przewodniczącego oraz Sekretarza
Komisji.

3.

Komisja Etyki jest powołana do orzekania o zgodności postępowania członków z zasadami Kodeksu
Etycznego i celami Stowarzyszenia oraz formułuje zalecenia deontologiczne i dotyczące standardów
jakości pracy terapeutycznej członków Stowarzyszenia. Komisja może składać wnioski do Walnego
Zgromadzenia o zmiany w Statucie.

4.

Członkowie Komisji Etyki nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.

Do kompetencji Komisji Etyki należy:

6.

a)

rozstrzyganie konfliktów między członkami Stowarzyszenia,

b)

wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia,

c)

prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

d)

rozpatrywanie skarg na członków Stowarzyszenia.

Uchwały Komisji Etyki podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności nie mniej niż 3 członków
Komisji. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający ma Przewodniczący Komisji.

§ 20
W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Etyki w trakcie kadencji organy te
mogą uzupełnić swój skład poprzez dokooptowanie nowych członków. Uzupełnienia składu organu dokonują
pozostali jego członkowie w głosowaniu jawnym, kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności wszystkich
członków organu. W trybie uzupełnienia składu można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Dokooptowany członek Zarządu lub Komisji pełni swoje obowiązki do czasu najbliższego Walnego Zebrania
Członków, które zatwierdza jego wskazanie lub dokonuje wyboru nowego członka organu.

ROZDZIAŁ V. ODDZIAŁY TERENOWE
§ 21
1. Członkowie Stowarzyszenia mogą łączyć się w oddziały terenowe obejmujące obszar województwa.
2. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.
3. Na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia zamieszkałych na terenie danego województwa Walne
Zebranie Członków w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku podejmuje uchwałę, w której powołuje
Oddział Terenowy i jego Tymczasowego Przewodniczącego, który w terminie jednego miesiąca od
powołania oddziału zwołuje zebranie członków Stowarzyszenia z danego województwa. Na zebraniu zostaje
wybrany przewodniczący oddziału terenowego i jego zastępca.
4. Oddział terenowy prowadzi działalność na podstawie Statutu stowarzyszenia. Na zasadach i w trybie
określonym w statucie stowarzyszenia oddział terenowy może przyjąć regulamin określający jego
szczegółową organizację i sposób działania.
5. Rejestr oddziałów terenowych prowadzi Zarząd Stowarzyszenia .

§ 22
Władzami Oddziału Terenowego Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Członków Oddziału
2. Zarząd Oddziału
3. Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 23.
1. Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zebranie Członków Oddziału zwyczajne zwoływane jest raz w roku. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Członków Oddziału zwoływane jest co 3 lata.
3. Zebranie nadzwyczajne zwołuje się w każdym czasie w przypadkach wskazanych w Statucie. Zarząd Oddziału
może zwołać Zebranie z własnej inicjatywy, a zwołuje je na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na
wniosek 1/4 liczy członków oddziału.
4. W obradach Zebrania Członków Oddziału mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
Prawo głosu na Zebraniu Członków Oddziału przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym
Stowarzyszenia, zamieszkującym na terenie danego województwa. Każdemu uprawnionemu do głosu
członkowi zwyczajnemu i nadzwyczajnemu Stowarzyszenia na Zebraniu Członków Oddziału przysługuje
jeden głos.
5. Zebraniu Członków Oddziału może uchwalić regulamin swych obrad.
6. Uchwały Zebrania Członków Oddziału zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie zwykłą
większością głosów, bez względu na liczbę obecnych. Zarząd Oddziału wyznacza drugi termin nie wcześniej
jednak niż 15 minut po pierwszym terminie.
§ 24
1. Zebranie Członków Oddziału decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych ustawą lub niniejszym
Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. Uchwały Zebrania Członków Oddziału w
szczególności wymaga:
a)

uchwalanie programu działania Oddziału Stowarzyszenia na okres kadencji,

b)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

c)

wybieranie oraz odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

d)

udzielanie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia,

e)

nabycie i zbycie nieruchomości,

f)

rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Sprawy
nie objęte porządkiem obrad Zebrania Członków Oddziału mogą być rozpatrywane po wyrażeniu zgody
przez 1/2 zebranych członków.
§ 25
1. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego Oddziału i jego Zastępcy powoływanych i odwoływanych
przez Zebranie Członków Oddziału spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia większością głosów.

2. Członkowie Zarządu Oddziału powoływani są na wspólne 3-letnie kadencje. Ta sama osoba nie może pełnić
funkcji Przewodniczącego bądź jego zastępcy przez 3 kadencje pod rząd.
1. Członkowie Zarządu Oddziału:
a)

nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)

nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Zarząd Oddziału działa w oparciu o treść Statutu i regulamin uchwalony przez Zebranie Członków Oddziału.
4. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału, prowadzi sprawy Oddziału i reprezentuje Oddział wobec
Stowarzyszenia i osób trzecich.
5. Zarząd Oddziału odpowiada przed Zebraniem Członków Oddziału, a także przed Zarządem Stowarzyszenia
w zakresie zgodności działań z obowiązującym Statutem i regulacjami wewnętrznymi
§ 26
2. Komisja Rewizyjna Oddziału sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Oddziału Terenowego. Może brać
udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym
3. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2 członków Przewodniczącego i sekretarza powoływanych
i odwoływanych przez Zebranie Członków Oddziału spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia
większością głosów. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału powoływani są na wspólne 3- letnie kadencje.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Oddziału ani pozostawać
w związku z małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej z członkami Zarządu Oddziału.
5. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w oparciu o treść Statutu i regulamin uchwalony przez Zebranie
Członków Oddziału.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału:
c)

nie mogą być członkami Zarządu Oddziału ani pozostawać z członkami Zarządu Oddziału w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,

d)

nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału, oprócz innych spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie,
należy:
a)

bieżąca kontrola działalności Oddziału Terenowego Stowarzyszenia, a w szczególności kontrola
rachunkowa i finansowa,

b)

badanie sprawozdań finansowych,

c)

badanie sprawozdań Zarządu,

d)

składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w przedmiocie absolutorium dla członków
władz Oddziału Stowarzyszenia.
§ 27

1. Rozwiązanie Oddziału Terenowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
a)

zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków

poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż rok,
b)

złożenie przez Przewodniczącego Oddziału Terenowego wniosku o rozwiązanie Oddziału,

c)

stwierdzenia, że działalność Oddziału Terenowego prowadzona jest niezgodnie ze Statutem,
uchwałami władz Stowarzyszenia lub innymi przepisami.

2. Rozwiązanie Oddziału Terenowego następuje na podstawie Uchwały Zebrania Członków Oddziału podjętej
na wniosek 1/3 Członków Oddziału większością głosów w obecności przynajmniej 2/5 Członków Oddziału
uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 28
1.

2.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) pozyskiwania grantów i dofinansowania ze środków pomocowych,
e) prowadzenia działalności gospodarczej (szkoleniowej, konferencyjnej, wydawniczej i innej).
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.

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

5.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych
przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.

6.

Zarząd może podjąć decyzję o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie, o
zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jak również o podjęciu prowadzenia działalności
gospodarczej na nowo.

7.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);
pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0);
pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88.9)
pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD
88.10.Z);
8) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z);
9) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z);
10) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD
87.30.Z);
11) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);
12) działalność szpitali (PKD 86.10.Z);
13) praktyka lekarska (PKD 86.2);

8.

1.
2.

14) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.9);
15) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
16) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie
oprogramowania (PKD 58.1);
17) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2);
18) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1);
19) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2);
20) wypożyczalnia i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2);
21) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3);
22) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim (PKD 77.4);
23) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
24) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
74.90.Z);
25) badania i analizy techniczne (PKD 71.2);
26) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1);
27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2);
28) reklama (PKD 73.1);
29) sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
30) sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.8);
31) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9).
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności
w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu łącznie, w tym
Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
§ 29
Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań Statutowych.
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób
bliskich,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Statutowego,
d) zakupu towarów lub usług po cenach wyższych niż rynkowe od podmiotów gospodarczych
należących do członków lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

§ 30
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów stanowiących.
Głosowanie w sprawie uchwały o zmiany Statutu albo uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być
przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie w przypadku wcześniejszego zawarcia informacji
o wyżej wskazanych głosowaniach w porządku obrad zwoływanego Walnego Zebrania Członków. Do wyżej

wymienionej informacji załącza się dotychczasowe i proponowane nowe brzmienie zmienianych
przepisów Statutu Stowarzyszenia.
3.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4.

Uchwały podjęte przez Walne Zebranie członków albo Zarząd są sporządzane w formie pisemnej,
podpisywane przez Zarząd i upubliczniane .

§ 31
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach.

