
Statut
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej

im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
Tekst jednolity z dnia 15-01-2018

Rozdział I
Postanowienia ogólne 

§ 1
1. Nazwa  stowarzyszenia  brzmi:  Stowarzyszenie  Wychowanków  Politechniki  Krakowskiej

im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, w dalszym postanowieniu Statutu zwane SWPK.
2.  SWPK działa  w oparciu  o  ustawę z  dnia  7  kwietnia  1989 r.  Prawo o  Stowarzyszeniach  
     oraz niniejszy statut i posiada osobowość prawną. 

      3. Honorowy patronat nad SWPK sprawuje JM Rektor Politechniki Krakowskiej.

 § 2
1. Terenem  działalności  SWPK jest  obszar Rzeczypospolitej  Polskiej,  a siedzibą władz jest

miasto Kraków. 
2. Dla właściwego realizowania swoich celów SWPK może prowadzić działalność również poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
SWPK  ma  prawo  powoływania  Kół  Terenowych  zwanych  dalej   Kołami  działającymi  na
zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu.

§ 4
1. Działalność organizacyjna SWPK opiera się na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie

może zatrudniać pracowników.
2. SWPK  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  na  ogólnych  zasadach  określonych  

w  odrębnych  przepisach.  Dochód  z  działalności  gospodarczej  służy  realizacji  zadań
statutowych  i  nie  może  być   przeznaczony   do  podziału  między  jego  członków  ani
pracowników. 

§ 5
SWPK   posiada  prawo  używania  odznak  i  pieczęci  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
i regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny SWPK.

§ 6
SWPK może być członkiem krajowych i  zagranicznych organizacji  o  podobnym charakterze
działania.  

Rozdział II
Cele i środki działania SWPK 
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§ 7
Cele SWPK:

1. Utrzymywanie  więzi  pomiędzy wychowankami  Politechniki  Krakowskiej  oraz  inicjowanie
nowych kontaktów zawodowych i towarzyskich.

2. Utrzymywanie  łączności  wychowanków  z  Politechniką  Krakowską dla  zapewnienia  jej
stałego rozwoju i utrzymania godnej pozycji w środowisku.

3. Rozwijanie i pielęgnowanie etosu inżyniera-absolwenta Politechniki Krakowskiej.
4. Wspieranie absolwentów Politechniki  Krakowskiej  wchodzących w życie zawodowe oraz

ułatwianie im samokształcenia.
5. Popularyzacja osiągnięć naukowo-technicznych wychowanków PK. 
6. Organizowanie pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin. 
7.  Promowanie Uczelni  przez wykorzystywanie doświadczenia i pozycji wychowanków. 

§ 8
Realizacja celów SWPK odbywa się przez: 

1. Organizowanie zjazdów i spotkań koleżeńskich absolwentów Politechniki Krakowskiej.
2. Stałą  współpracę  z  władzami  PK,  jej  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  podmiotami

powołanymi przez Politechnikę Krakowską. 
3. Prowadzenie Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej.
4. Współpracę  z  organizacjami  technicznymi  w  kraju  i  za  granicą  o  profilach

reprezentowanych przez Politechnikę Krakowską.
5. Organizowanie sesji  naukowo-technicznych, odczytów, kursów itp.
6. Propagowanie i popularyzowanie  osiągnięć zawodowych wychowanków Politechniki  

Krakowskiej.
7. Udzielanie pomocy członkom SWPK uzyskaniu pracy.
8. Ułatwianie kontaktów pomiędzy absolwentami a jednostkami organizacyjnymi uczelni.
9. Powoływanie Kół SWPK w ośrodkach o większym skupieniu wychowanków.
10. Tworzenie funduszu pomocy i nagród.
11. Promowanie symboli Uczelni.
12. Organizowanie  wyjazdów  turystycznych,  zajęć  sportowych  i  rehabilitacyjnych  oraz

uczestnictwa w imprezach kulturalnych.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków SWPK

§ 9
Członkowie SWPK dzielą się na członków: 
1) zwyczajnych, 
2) honorowych,
3) wspierających.

§ 10
1. Członkami SWPK mogą być osoby fizyczne i prawne oraz inne  jednostki organizacyjne nie
    posiadające osobowości prawnej. 
2. Osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą być

2



    jedynie członkami wspierającymi SWPK.

§ 11
1. Członkiem  zwyczajnym  może  być  osoba  posiadająca  obywatelstwo  polskie  i  pełną

zdolność  do  czynności  prawnych,  nie  pozbawiona  praw  publicznych,  a  także
cudzoziemiec  mający  stałe  zameldowanie  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej,  który
uzyskał  dyplom ukończenia  studiów na  PK lub  stopień  albo  tytuł  naukowy  w PK i
identyfikuje  się  ze  statutowymi  celami  SWPK.  Muszą  to  być  osoby  o  nieskazitelnej
opinii.  

2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Prezydium Zarządu
Głównego w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 

3. Od  decyzji  odmawiającej  przyjęcia  w  poczet  członków  zwyczajnych  SWPK
zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego w terminie 14
dni od jej doręczenia. 

§ 12
Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz SWPK,
2) uczestniczenia  w  organizowanych  przez  SWPK  zebraniach,  zjazdach,  seminariach,

konferencjach itp.,
3) występowania do władz SWPK z wnioskami i postulatami,
4) korzystania z funduszy samopomocy i innych form pomocy koleżeńskiej, 
5) uczestniczenia  w  działalności  naukowo-technicznej  i  gospodarczej  organizowanej  

z inicjatywy SWPK,
6) współdecydowania  o  programie  działania  Stowarzyszenia  poprzez  uczestniczenie  

w podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
7) posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznak SWPK,
8) odwoływania  się  w sprawach  członkowskich  i  od  orzeczeń  Sądu  Koleżeńskiego  do

władz SWPK

§ 13
Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał Władz SWPK, 
2) popierania  wszelkich  poczynań  Stowarzyszenia  zmierzających  do  osiągnięcia  jego

celów, 
3) uiszczenia wpisowego i regularnego opłacania rocznych składek członkowskich, 
4) uczęszczania na zebrania zwoływane przez władze SWPK,
5) przestrzegania  etyki  zawodowej oraz sumiennego wypełniania dodatkowo przyjętych

na siebie obowiązków, 
6) solidarności koleżeńskiej.

§ 14
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei

SWPK lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla SWPK, PK oraz w dziedzinie nauki 
i techniki reprezentowanej przez Politechnikę Krakowską. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków SWPK na wniosek Zarządu

3



Głównego. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie wymaga kwalifikowanej większości  2/3
     głosów członków obecnych w trybie § 26 niniejszego statutu.

§ 15
Prawa i obowiązki członków honorowych SWPK są takie same jak członków  zwyczajnych  
z wyjątkiem obowiązku uiszczenia wpisowego i składek członkowskich.

§ 16
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna o nienagannej opinii lub osoba prawna

albo  inna  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca  osobowości  prawnej,  zainteresowana
statutową  działalnością  SWPK,  która  zadeklarowała  na  jego  rzecz  stałą  składkę,  pomoc
finansową lub rzeczową.  Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działa w SWPK
przez swojego przedstawiciela. 

2. O  przyjęciu  członka  wspierającego  decyduje  zwykłą  większością  głosów  Zarząd  Główny
SWPK na wniosek ubiegającej się osoby określonej w pkt.  1. 

§ 17
Członkowie wspierający mają prawa określone w § 12  Statutu z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego, a ponadto mają prawo do:

1) korzystania z doświadczeń SWPK,
2) delegowania swoich przedstawicieli i  brania udziału w organizowanych przez SWPK

naradach, sympozjach, seminariach itp., 
3) uzyskiwania wsparcia SWPK dla własnych przedsięwzięć, które Stowarzyszenie uzna za

godne promocji. 

§ 18
Członek  wspierający  obowiązany  jest  do  regularnego  wywiązywania  się  z  deklarowanych
zobowiązań wynikających z § 16  oraz do przestrzegania regulaminów i uchwał  władz SWPK. 

§ 19
Utrata praw członkowskich następuje w wyniku: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do SWPK zgłoszonej Zarządowi Głównemu,  
po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich i innych zobowiązań,

2) skreślenia  przez  Prezydium  ZG  z  listy  członków   z  powodu zalegania  z  zapłatą   
składek członkowskich przez co najmniej 2 lata kalendarzowe, po uprzednim pisemnym 
upomnieniu wysłanym listem poleconym na adres wskazany przez członka, 

3) uchwały Zarządu Głównego podjętej  większością 2/3 głosów o wykluczeniu z grona  
członków  Stowarzyszenia  za  działalność  narażającą  na  szkodę  Stowarzyszenie  lub  
Uczelnię, 

4) uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Sądu Koleżeńskiego, 
5) pozbawienia  godności  członka  honorowego   w  wyniku  uchwały  Walnego  Zebrania

Człoków,
6) utraty zdolności do czynności prawnych, 
7) utraty praw publicznych, 
8) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za czyn popełniony z niskich pobudek, 
9) śmierci członka, 
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10) utraty osobowości prawnej, upadłości lub likwidacji.
    

§ 20
Członek, który został skreślony z listy członków SWPK na podstawie §19  pkt 1 i 2, może zostać
ponownie  przyjęty  decyzją  Zarządu  Głównego  po  opłaceniu  zaległych  składek  i  złożeniu
odpowiedniego wniosku. 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 21
1. Władzami SWPK są: 

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Główny,
c) Komisja Rewizyjna, 
d) Sąd Koleżeński.               

2. Kadencja Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą SWPK. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) członkowie zwyczajni i honorowi - z głosem stanowiącym,  
2) członkowie wspierający, zaproszeni goście - z głosem doradczym. 

                                                         § 23
1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami  Walnego  Zebrania  Członków  kieruje  Prezydium  w  składzie:  przewodniczący  

i sekretarz.

§  24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na podstawie pisemnego żądania większości Członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemne żądanie co najmniej 10% członków zwyczajnych.  

2. Zasadniczym przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest sprawa,
dla której zostało zwołane. W przypadku podanym w ust. 1 podpunkt  b i c Nadzwyczajne
Walne  Zebranie  Członków winno być  zwołane  w ciągu 60 dni  od  daty  otrzymania  przez
Zarząd Główny tego żądania na piśmie. 

 § 25
1. O terminie Walnego Zebrania Członków i proponowanym porządku obrad Zarząd Główny

zawiadamia  członków  drogą  pocztową  lub  elektroniczną  co  najmniej  30  dni  przed  jego
rozpoczęciem. 

2. Ogłoszenie tej samej treści umieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie SWPK co najmniej
30 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków. 
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§ 26
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej  50% osób uprawnionych do głosowania  lub  bez  względu na  liczbę  osób obecnych
uprawnionych do głosowania (drugi termin).  Drugi termin oznacza zwołanie zebrania 15 minut
po stwierdzeniu braku wymaganego quorum.  

§ 27
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie statutu i jego zmian, 
2) uchwalanie głównych kierunków pracy SWPK, 
3) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz SWPK,
4) wybór i odwoływanie:

a) Prezesa Zarządu Głównego, 
b) członków Zarządu Głównego, 
c) członków Komisji Rewizyjnej,
d) członków Sądu Koleżeńskiego.

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
6) rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań z działalności  Zarządu Głównego,  Komisji

Rewizyjnej  i  Sądu  Koleżeńskiego  oraz  podejmowanie  uchwał  w  przedmiocie
udzielenia absolutorium ustępującym władzom na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

7) nadawanie  i  pozbawianie  godności  członka  honorowego  SWPK  na  wniosek  Zarządu
Głównego, 

8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, 
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu SWPK i przeznaczeniu jego majątku,
10) rozpatrywanie  odwołań  od  decyzji  władz  SWPK  oraz  od  orzeczeń  Sądu   

 Koleżeńskiego.

§ 28
1. Wybór Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu Głównego SWPK o łącznej liczbie 

  11-19 osób dokonywany  jest w głosowaniu tajnym, zwykłą  większością głosów. Wybór
  następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. (Quorum ustala się zgodnie z §
26). 

     2. Bieżącą działalnością SWPK kieruje Prezydium Zarządu Głównego.

 § 29
1. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą: 

1) Prezes Zarządu Głównego,
2) dwóch Zastępców Prezesa, 
3) Sekretarz, 
4) Skarbnik,  
5) dwóch Członków wybranych spośród członków Zarządu Głównego.

2. Zarząd Główny wybrany na daną kadencję konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które
zwołuje Prezes Zarządu Głównego w ciągu 7 dni od terminu odbycia Walnego Zebrania
Członków. 

3. Czynności  Zarządu  Głównego  określa  Statut  i  Regulamin  Zarządu  Głównego.  Osoby
pełniące w Zarządzie Głównym funkcje wymienione w ust.1 w podpunktach 1-5  tworzą
Prezydium Zarządu Głównego.
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4. W  razie  zmniejszenia  się  składu  Zarządu  Głównego  w  czasie  trwania  kadencji,
uzupełnienie  składu  może  nastąpić  w  drodze  dokooptowania  przez  Zarząd  Główny
aktywnych członków SWPK. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu
Zarządu.

5. Zarząd Główny w trakcie kadencji może ukonstytuować się na nowo.
6. Odwołanie Członka Zarządu Głównego, w tym Prezesa Zarządu Głównego z pełnionej

funkcji, jest możliwe na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 składu Zarządu
Głównego. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Główny.

7. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 
§ 30

1. Zarząd  Główny w okresie  między Walnymi Zebraniami  Członków kieruje  całokształtem
działalności
SWPK, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem.

2. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące i są zwoływane  
przez Prezesa Zarządu Głównego. 

§ 31
      Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

1) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
2) realizacja programu i celów SWPK oraz  uchwał Walnego Zebrania  Członków,
3) określanie szczegółowych kierunków działania SWPK, 
4) uchwalanie rocznych programów pracy SWPK i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z

działalności,
5) ustalanie budżetu SWPK i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, 
6) reprezentowanie SWPK na zewnątrz,
7) powoływanie i rozwiązywanie Kół, (określanie ich zasięgów, siedzib oraz koordynowanie

ich działalności),
8) zawieszanie  w  czynnościach  członków  zarządów  Kół,  jeśli  ich  działalność  jest

sprzeczna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz SWPK,
9) zawieszanie  uchwał  zarządów  Kół  w  razie  stwierdzenia  niezgodności  z  prawem,

postanowieniami statutu i uchwał władz SWPK, 
10) zarządzanie majątkiem SWPK,
11)  podejmowanie  uchwał  o  nabywaniu,  zbywaniu  i  obciążaniu  majątku  

 nieruchomego i ruchomego SWPK,
12)  uchwalanie  regulaminów  przewidzianych  w  Statucie  SWPK,  w  tym  zatwierdzanie

regulaminów Kół, 
13) nadawanie Złotej Odznaki SWPK - zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd

Główny,
14) wnioskowanie do właściwych władz o nadanie odznaczeń uczelnianych i państwowych,
15) ustalanie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu, 
16) ocena wniosków o dokonanie wpisu do Złotej Księgi Wychowanków PK. 

§ 32
Uchwały Zarządu Głównego podejmowane pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Głównego lub
upoważnionego przez Prezesa Zarządu Głównego jednego z Zastępców Prezesa są prawomocne
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przy obecności co najmniej 50% liczby członków Zarządu Głównego. 
Uchwały  zapadają  zwykłą  większością  głosów,  a  w  przypadku  równości  głosów  rozstrzyga
Prezes Zarządu Głównego. Z przebiegu obrad sporządza się protokół. 

§ 33
1. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego SWPK należy: 
1) kierowanie bieżącą działalnością SWPK,  
2) opracowanie planów działalności i budżetu SWPK, 
3) podejmowanie uchwał określających zakres upoważnienia wskazanej osoby do zaciągania

zobowiązań  majątkowych  i  finansowych  związanych  z  bieżącą  działalnością  oraz
działalnością gospodarczą SWPK, 

4) nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności Kół Terenowych, 
5) inicjowanie,  nadzorowanie   i  prowadzenie  innych  prac  wynikających  z  postanowień

Statutu,
6) składanie  sprawozdań z działalności na posiedzeniach Zarządu Głównego.
2. Z  przebiegu  obrad  Prezydium  Zarządu  Głównego  sporządza  się  protokół,  w  którym

wymienia  się  treść  wszystkich  podjętych  uchwał.  Protokół  podpisuje  Prezes  Zarządu
Głównego.

§ 34
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli SWPK.
2. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  minimum   5  członków,  którzy  wybierają

Przewodniczącego  
i Wiceprzewodniczącego przy obecności co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej.

3. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  wchodzić  w  skład  innych  organów
wykonawczych SWPK.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. 
5. W przypadku zmniejszenia się ilości członków Komisji stosuje się § 29 pkt 4. 

§ 35
1. Zadania i uprawnienia Komisji Rewizyjnej:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
2) nadzór nad przestrzeganiem przez Zarząd Główny  Statutu i uchwał Walnego Zebrania

Członków,
3) dokonywanie rewizji ksiąg kasowych w każdym czasie, 
4) sprawdzanie  przynajmniej  raz  w  roku  ksiąg  i  dokumentów  dotyczących  spraw

majątkowych SWPK,
5) wystąpienie  z  wnioskiem  do  Zarządu  Głównego  z  żądaniem   w  każdej  chwili  

wyjaśnień  dotyczących  działalności SWPK,
6) sporządzanie z każdej dokonanej kontroli protokołu, 
7) przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
8) stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
2. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu  

Głównego z głosem doradczym. 

§ 36
1. Sąd  Koleżeński  składa  się  z  3-5  członków   wybranych  w  głosowaniu  tajnym  zwykłą
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większością  głosów  przez  Walne  Zebranie  Członków.  Sąd  Koleżeński  wybiera
przewodniczącego przy  obecności co najmniej 3 członków.

2. Przedstawiciel  Sądu  Koleżeńskiego  ma  prawo  brania  udziału  w  posiedzeniach  Zarządu
Głównego z głosem doradczym.

3. W razie powstania wakatu stosuje się odpowiednio zapisy § 29 pkt 4.

§ 37
W zakres działalności Sądu Koleżeńskiego wchodzi rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami
i władzami SWPK.

§ 38
Sądowi Koleżeńskiemu podlegają wszyscy członkowie SWPK. 

§ 39
1. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary: 
1) upomnienie,
2) zawieszenie w prawach członka SWPK na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
3) wykluczenie z SWPK. 
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
3. Odwołanie  winno  być  wnoszone  w  terminie  14  dni  od  daty  doręczenia  orzeczenia   

z uzasadnieniem. 
4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co

najmniej 50 % liczby członków Sądu Koleżeńskiego. Z przebiegu obrad sporządza się  
protokół.

Rozdział V
Jednostki organizacyjne SWPK - Koła i ich władze

§ 40
1. Jednostkami terenowymi SWPK są Koła, które prowadzą działalność na podstawie statutu

SWPK i Regulaminu zatwierdzanego przez Zarząd Główny. Do powołania Koła przez
Zarząd  Główny  wymagany  jest  wniosek  co  najmniej  10  osób  będących  członkami
zwyczajnymi. Powołując Koło Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny i siedzibę. 

2. Władzami w Kołach są: 
1) Walne Zebranie Członków Koła,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna Koła.

3. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
1) zaprzestania  faktycznej   działalności  przez  Koło  lub  zmniejszenie  stanu  liczebnego

członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 2 lata,
2) złożenia przez Zarząd Koła wniosku o jego rozwiązanie.  

4.   W uchwale o rozwiązaniu Koła należy określić przeznaczenie majątku.  
5. Na  podstawie  uchwały  Zarządu  SWPK,  zgodnie  z  art.  10a  Ustawy  Prawo

o Stowarzyszeniach,   Koła  mogą  uzyskać  osobowość  prawną  z  chwilą  wpisu  do
Krajowego
Rejestru Sądowego. Wniosek o wpis do rejestru składa Zarząd Główny. 

6. Koła Terenowe mogą uzyskać osobowość prawną, jeżeli spełniają następujące warunki:
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1) złożenie  przez  Zarząd  Koła  wniosku  do  Zarządu  Głównego  SWPK  o  uzyskanie
osobowości prawnej, podpisanego przez co najmniej 10 członków Koła,

2) złożenie przez Zarząd Koła  sprawozdania,  z  co  najmniej  rocznej  działalności  z  przed
zgłoszenia wniosku dokumentującego realizację zadań statutowych SWPK oraz dającego
rękojmię profesjonalnego i autonomicznego działania po uzyskaniu osobowości prawnej.

7. Koła mogą prowadzić działalność gospodarczą po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego.  
Dochód  z  działalności  może  zostać  przeznaczony  wyłącznie  na  realizację  działań
statutowych SWPK.

§ 41
1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła. 
2. Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 42
Do Walnego Zebrania Członków Koła należy: 

1)  wybór i odwoływanie Przewodniczącego oraz członków władz Koła,
2)  uchwalanie programów działania Koła, 
3)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Koła oraz udzielanie lub odmowa

udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

§ 43
1. Walne  Zebranie  Członków  Koła  zwołuje  Zarząd  Koła  powiadamiając  członków  o  jego

miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym
terminem.

2. Postanowienia § 23 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 44
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie Zarządu Głównego, 
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Koła,
4) na  pisemny  wniosek co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Koła. 

2. Zarząd Koła jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła w ciągu
30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w pkt.1.  

3. W  przypadku  nie  zwołania  przez  Zarząd  Koła  Walnego  Zebrania  Członków   Koła   w
terminie   lub  w  trybie  określonym w statucie,  uprawnioną  władzą  do  jego  zwołania  jest
Komisja Rewizyjna Koła.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

5. Postanowienia § 27 stosuje się odpowiednio. 

§ 45
1.  Zarząd Koła realizuje cele Stowarzyszenia na terenie i w zakresie swego działania zgodnie
     ze statutem SWPK, Regulaminem oraz z uchwałami władz SWPK. 
2.  Kadencja Zarządu Koła trwa 3 lata, a wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną  
     większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Koła.
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§ 46
1. Zarząd  Koła  składa  się  z  Przewodniczącego,  Wiceprzewodniczącego,  Sekretarza  i

Skarbnika oraz Członka. 
2. Posiedzenia  Zarządu  Koła  odbywają  się  co  najmniej  raz  na  trzy  miesiące.  W

posiedzeniach  Zarządu  może  brać  udział  przedstawiciel  Komisji  Rewizyjnej  Koła,
Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.  O terminie posiedzenia
Zarząd Koła powiadamia Zarząd Główny.

3. W przypadku długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Koła,
funkcję na ten okres obejmuje Wiceprzewodniczący.

4. Uchwały Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności min. 3 osób. 
5. Zarząd Koła przesyła do Zarządu Głównego protokół z odbytego zebrania.
6. Oświadczenia woli w imieniu Koła składa Przewodniczący Zarządu Koła wraz z jednym 

z  członków Zarządu Koła. 
7. Zarząd Koła może udzielać pełnomocnictw zarówno do dokonywania poszczególnych  

czynności  jak  również  pełnomocnictw  ogólnych.  Pełnomocnictwa  udziela
Przewodniczący
Zarządu Koła wraz z jednym członkiem Zarządu Koła.  

8. W przypadku stwierdzenia, że podjęte przez Zarząd Koła uchwały i wynikające z nich
czynności  są  niecelowe  lub  narażają  SWPK  na  szkodę  lub  utratę  dobrego  imienia  
Stowarzyszenia,  Zarząd  Główny  może  nakazać  Zarządowi  Koła  zaniechania  tych
czynności. 

§ 47
Do zakresu działania Zarządu Koła należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków SWPK, Zarządu Głównego oraz
Walnego Zebrania Członków Koła,

2) określanie szczegółowych kierunków działania Koła,
3) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
4) wnioskowanie  o  przyjęcie  członków  zwyczajnych  i  wspierających  oraz

wnioskowanie o ich skreślenie z powodu naruszenia zasad określonych w statucie,
5) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Koła,
6) współdziałanie  z  pokrewnymi  stowarzyszeniami  działającymi  na  terenie  działania

Koła,
7) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Koła,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Koła. 

§ 48
1. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli działalności Zarządu Koła.
2. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków.

§ 49
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:

1) kontrola działalności Zarządu Koła, 
2) występowanie  do  Zarządu  Koła  z  wnioskami  wynikającymi  z  przeprowadzonych

kontroli,
3) współpraca z Komisją Rewizyjną,
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4) zwołanie Walnego Zebrania Członków Koła, w razie nie zwołania go przez Zarząd
Koła w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków Koła wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,

6) zgłaszanie  Zarządowi  Głównemu  umotywowanych  wniosków  o  uchylenie  uchwał
Zarządu  Koła  sprzecznych  z  przepisami  prawa,  statutem  i   uchwałami  władz
nadrzędnych,

7) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Koła sprawozdań ze swojej działalności.

§ 50
1. Komisja Rewizyjna Koła jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu

Koła co najmniej raz w roku.
2. Komisja  Rewizyjna  Koła  ma  prawo  żądania  od  członków  i  organów  Koła  złożenia

pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
3. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  Koła  nie  mogą  pełnić  innych  funkcji  we  władzach

Stowarzyszenia. 

§ 51
1. Koła  posiadające  osobowość  prawną  ponoszą  wyłączną  odpowiedzialność  za  swoje

zobowiązania.
2. Do majątku Koła odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 52 i § 53. 

Rozdział VI
Majątek SWPK i działalność gospodarcza

§ 52
1. Majątek SWPK stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 
2. Źródłami powstania majątku SWPK są:

1) wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
4) dochody z ofiarności publicznej, 
5) dochody  z  nieruchomości  i  ruchomości  stanowiących  własność  lub  będących

w użytkowaniu SWPK,
6) dywidendy należne SWPK z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
7) dochody z promocji podmiotów gospodarczych (osób prawnych i fizycznych),

3. SWPK  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

§ 53
Zabrania się:
1) udzielania  pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem SWPK w stosunku do

jego członków, członków organów 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 również  „osobami
bliskimi”;
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2) przekazywania  majątku  SWPK  na  rzecz  ich  członków,  członków  organów  lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w  szczególności  jeżeli  przekazanie  to  następuje  bezpłatnie  lub  na  preferencyjnych
warunkach;

3) wykorzystywania  majątku  SWPK  na  rzecz  członków,  członków  organów  lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba  że  to  wykorzystanie  bezpośrednio  wynika  ze  statutowego  celu  SWPK  albo
podmiotu,  
o którym mowa w art.  3  Ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.   o działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami (Dz.U.2016.1817);

4) zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich
osób bliskich.

§ 54
SWPK  może  tworzyć  spółki  i  fundacje  oraz  przystępować  do  już  istniejących  i  korzystać  
z osiąganych dochodów na cele statutowe. 

§ 55
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków

SWPK oraz udzielania  pełnomocnictw,  wymagane są  podpisy  dwóch osób:  Prezesa
Zarządu Głównego i jednego z  Zastępców Prezesa, 

2. Dla  ważności  innych  pism  i  dokumentów  wymagany  jest  podpis  Prezesa  Zarządu
Głównego lub jednego z upoważnionych przez Prezesa członków Prezydium Zarządu. 

Rozdział VII 
Zmiana statutu, rozwiązanie SWPK i postanowienia końcowe

§ 56
1. Zmiana  Statutu  i  podjęcie  uchwały  o  rozwiązaniu  SWPK  przez  Walne  Zebranie

Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w trybie § 26 Statutu. 

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu SWPK, Walne
Zebranie  Członków  określa  sposób  przeprowadzenia  likwidacji  oraz  decyduje  o
przeznaczeniu majątku.
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