
 

STATUT 
STOWARZYSZENIA KONSULTANTÓW  

OCEN ŚRODOWISKOWYCH 

z dnia 8 grudnia 2010 roku 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§1 

Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych  
i zwane jest w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”. 

 

§2 

1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 
 

§3 

Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące się ocenami, prognozami i przeglądami 
środowiskowymi.   

 

§4 

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą – 
miasto stołeczne Warszawa. 

 

§5 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

§6 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych. Wzory odznak i pieczęci określa Zarząd. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 
 

§7 

Celami Stowarzyszenia są: 

a) ochrona środowiska oraz działania na rzecz rozwoju zrównoważonego; 

b) upowszechnianie wzorów dobrej praktyki w sprawach ocen, prognoz i przeglądów 
środowiskowych oraz innych prac ukierunkowanych na identyfikację 
środowiskowych skutków działań podejmowanych przez człowieka; 
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c) podnoszenie zawodowych kwalifikacji osób zajmujących się ocenami, prognozami 
i  przeglądami środowiskowymi oraz innych prac ukierunkowanych na identyfikację 
środowiskowych skutków działań podejmowanych przez człowieka; 

d) ochrona interesów zawodowych osób zajmujących się ocenami, prognozami 
i  przeglądami środowiskowymi. 

 

§8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) uczestnictwo w życiu publicznym i wypowiadanie się w sprawach związanych z 
ochroną środowiska; 

b) wyrażanie opinii w sprawach związanych z ocenami, prognozami i  przeglądami 
środowiskowymi; 

c) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat ocen środowiskowych; 

d) organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów w zakresie ocen, prognoz i 
przeglądów środowiskowych; 

e) przygotowywanie publikacji i działalność wydawniczą w zakresie ocen, prognoz i 
przeglądów środowiskowych; 

f) sporządzanie ekspertyz i opinii z zakresu ocen, prognoz i przeglądów 
środowiskowych; 

g) potwierdzanie kwalifikacji zawodowych: 

− Rzeczoznawców Stowarzyszenia, 

− Ekspertów Stowarzyszenia; 

h) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i osobami zajmującymi się 
podobną działalnością; 

i) współpracę z organami administracji publicznej i środowiskami naukowymi. 
 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§9 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, może być wyłącznie 
członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą 
zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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§10 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych. 

2. Zarząd prowadzi listę członków Stowarzyszenia z oznaczeniem rodzaju członkostwa. 
 

§11 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna o nienagannej postawie etycznej, 
która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) nie jest pozbawiona praw publicznych, 

c) posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone dyplomem ukończenia 
wyższej uczelni i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe. 

2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być cudzoziemiec niemający miejsca 
zamieszkania na terytorium Polski. 

3.  Każdy kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia podlega postępowaniu 
kwalifikacyjnemu, które przeprowadza, na podstawie swojego regulaminu, Komisja 
Kwalifikacyjna. 

4. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd w drodze 
uchwały, po przedstawieniu rekomendacji co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia, 
na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik 
postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną. 
Uchwałę przyjmującą lub odmawiającą przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia 
Zarząd doręcza zainteresowanemu. 

5. Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania 
Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

6. Kandydat przystępujący do Stowarzyszenia jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 
wpisowej, jeżeli przewiduje to uchwała Walnego Zebrania Członków. 

 

§12 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, o której mowa w § 9 
ust. 1, które są zainteresowane statutową działalnością Stowarzyszenia, jeżeli 
zadeklarowały pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna 
oraz jednostka organizacyjna, o której mowa w § 9 ust. 1, działają w Stowarzyszeniu 
przez swoich przedstawicieli. 

2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd. 
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§13 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia lub 
w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. 

 

§14 

Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
Członków, na wniosek Zarządu. 

 

§15 

1. Członek zwyczajny może uzyskać potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, co uprawnia 
go do używania tytułu: Rzeczoznawcy Stowarzyszenia lub Eksperta Stowarzyszenia. 

2. Tytuły te są nadawane przez Zarząd na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej po 
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie regulaminu Komisji 
Kwalifikacyjnej. 

3. W razie odmowy nadania tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia lub Eksperta 
Stowarzyszenia uchwałę w tym przedmiocie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu 
wraz z pouczeniem o prawie wniesienia odwołania. 

4. Zainteresowanemu przysługuje, w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu o 
odmowie udzielenia tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia lub Eksperta Stowarzyszenia, 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem 
Zarządu. 

 

§16 

Członek zwyczajny ma prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków; 

c) posługiwać się tytułem członka, Rzeczoznawcy Stowarzyszenia lub Eksperta 
Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 15 Statutu; 

d) uczestniczyć w szkoleniach, seminariach, konferencjach i tym podobnych imprezach 
organizowanych przez Stowarzyszenie; 

e) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w zakresie zgodnym z 
celami Stowarzyszenia i jego niezarobkowym charakterem; 

f) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia oraz 
uczestniczyć w formułowaniu opinii, wniosków i postulatów w imieniu 
Stowarzyszenia; 

g) współdecydować o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie 
w podejmowaniu stosownych uchwał na zasadach przewidzianych Statutem, a także 
poprzez występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do właściwych władz 
Stowarzyszenia. 
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§17 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

a) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a także do realizowania jego 
statutowych celów; 

b) dbałości o wysoki poziom swojej działalności zawodowej związanej z ocenami, 
prognozami i  przeglądami środowiskowymi; 

c) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania 
Członków; 

d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w 
Stowarzyszeniu; 

e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 
 

§18 

1. Członek wspierający i honorowy posiada takie same prawa jak członek zwyczajny, 
z  wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uzyskiwania tytułów 
Rzeczoznawcy Stowarzyszenia i Eksperta Stowarzyszenia; w Walnym Zebraniu 
Członków może uczestniczyć tylko z głosem doradczym. 

2. Członek wspierający i honorowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień 
Statutu, regulaminów i  uchwał Walnego Zebrania Członków. 

3. Członek wspierający zobowiązany jest ponadto do regularnego wywiązywania się z 
deklarowanych świadczeń oraz do opłacania składek. Członek honorowy zwolniony jest 
z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 

§19 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie, 
Zarządowi; 

b) utraty przez członka praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia 
sądowego; 

c) chociażby częściowego ograniczenia zdolności do czynności prawnych członka; 

d) śmierci lub utraty podmiotowości prawnej członka; 

e) skreślenia z listy członków, w drodze uchwały Zarządu, z powodu: 

− utraty przez członka wiarygodności zawodowej – na wniosek lub po uzyskaniu 
opinii Komisji Kwalifikacyjnej, 

− długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków członkowskich lub 
zalegania z opłatą składek w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, 

− działania przez danego członka na szkodę Stowarzyszenia, 

− rażącego lub uporczywego naruszania pozostałych obowiązków członkowskich. 
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2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Zarząd doręcza zainteresowanemu wraz z 
pouczeniem o możliwości odwołania, o którym mowa w ust. 3. 

3. Od uchwały o skreśleniu z listy członków przysługuje zainteresowanemu odwołanie do 
Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. W razie prawidłowego wniesienia odwołania, zaskarżona uchwała 
pozostaje bezskuteczna do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie. 

4. Ustanie stosunku członkostwa nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległych składek i 
innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia. 

5. Pozbawienie tytułu członka honorowego może nastąpić jedynie na podstawie uchwały 
Walnego Zebrania Członków. Od uchwały Walnego Zebrania Członków nie przysługuje 
odwołanie. Członkostwo honorowe ustaje także w razie spełnienia się którejkolwiek z 
przesłanek z ust. 1 pkt a) – d) powyżej. 

 

§20 

1. Pozbawienie tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia lub Eksperta Stowarzyszenia może 
nastąpić w drodze uchwały Zarządu na wniosek lub w uzgodnieniu z Komisją 
Kwalifikacyjną w przypadku utraty przez Eksperta lub Rzeczoznawcę wiarygodności 
zawodowej. 

2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 Zarząd niezwłocznie doręcza zainteresowanemu wraz z 
pouczeniem o możliwości odwołania, o którym mowa w ust. 3 

3. Od uchwały, o której mowa w ust. 1 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do 
Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w ciągu 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. W razie prawidłowego wniesienia odwołania, zaskarżona uchwała 
pozostaje bezskuteczna do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie 
Członków. 

 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna władz 
 

§21 

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 
 

§22 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
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b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni przez 
Zarząd goście.  

3. O terminie, miejscu i szczegółowym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, 
Zarząd powiadamia członków za pomocą zawiadomień wysłanych listem poleconym lub 
przesyłką nadaną pocztą kurierską, lub doręczonych członkowi osobiście za 
potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.  

4. Zawiadomienie może także zostać wysłane członkowi pocztą elektroniczną, z 
zachowaniem terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, jeżeli uprzednio wyraził na to 
pisemną zgodę, podając adres, na które zawiadomienie powinno być wysłane. 

 

§23 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu 
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W razie nie zwołania Zwyczajnego 
Walnego Zebrania Członków w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego, 
prawo jego zwołania przysługuje także Komisji Rewizyjnej oraz grupie co najmniej 15% 
członków zwyczajnych. 

3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być w 
szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 
ubiegły rok obrotowy, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu 
oraz Komisji Rewizyjnej w ubiegłym roku obrotowym, a także udzielenie członkom 
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie i jest 
zwoływane przez Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek grupy co najmniej 15% członków zwyczajnych. 

5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 
dni od otrzymania żądania lub wniosku, o którym mowa w ust. 4. W przypadku nie 
wywiązania się z tego obowiązku przez Zarząd, Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków zwołać może także Komisja Rewizyjna w terminie 40 dni od otrzymania przez 
Zarząd żądania lub wniosku, o którym mowa w ust. 4. 

6. Jeżeli nie jest możliwe zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez 
Komisję Rewizyjną lub w razie niedotrzymania przez ten organ terminu, o którym mowa 
w ust. 5, prawo jego zwołania przysługuje także grupie co najmniej 15 % ogólnej liczby 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

§24 

1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą 
większością głosów bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania uczestniczących 
lub reprezentowanych na Walnym Zebraniu Członków. 
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2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, o ile Statut nie stanowi inaczej. W każdym 
przypadku można uchwalić głosowanie tajne. 

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że 
wszyscy członkowie uprawnieni do głosowania są obecni na Walnym Zebraniu 
Członków i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wnioski o 
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz wnioski o charakterze 
porządkowym mogą być uchwalone, pomimo że nie były umieszczone w porządku 
obrad. 

4. Członek zwyczajny może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i wykonywać 
prawo głosu przez pełnomocnika, którym może być tylko inny członek zwyczajny. Przy 
obliczaniu kworum, wymaganego dla podjęcia danej uchwały, bierze się także pod 
uwagę uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków przez pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone pod rygorem nieważności na piśmie oraz 
okazane na Walnym Zebraniu. 

5. Z każdego Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, w którym dokumentuje 
się treść powziętych uchwał. Ponadto w protokole stwierdza się prawidłowość zwołania 
Walnego Zebrania Członków, jego zdolność do podejmowania uchwał, liczbę oddanych 
głosów za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Protokół podpisują co najmniej 
przewodniczący Zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności z 
podpisami uczestników Walnego Zebrania Członków oraz dokumenty potwierdzające 
udzielenie pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu na Walnym Zebraniu 
Członków. 

 

§25 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, z uwzględnieniem innych postanowień 
Statutu, należy: 

a) zmiana Statutu Stowarzyszenia; 

b) powoływanie i odwoływanie składu osobowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, w 
tym wiążące określanie liczby członków wchodzących w skład Zarządu oraz Komisji 
Rewizyjnej danej kadencji; 

c) rozpatrywanie odwołań od uchwał innych organów Stowarzyszenia, w przypadkach 
wskazanych w Statucie; 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji 
Rewizyjnej w ubiegłym roku obrotowym; 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły 
rok obrotowy; 

f) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia członkom 
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków; 

g) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek 
Zarządu; 

h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
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i) uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także zatwierdzanie 
regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej; 

j) podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady, a także w 
każdej sprawie, w której Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków, rozpatrując odwołanie od uchwały organu Stowarzyszenia, 
może zaskarżoną uchwałę zmienić albo uchylić. Uchwała Walnego Zebrania Członków 
jest ostateczna oraz wiąże wszystkie organy Stowarzyszenia. 

 

§26 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania Członków, a za swoje działania i pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem 
Członków. 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do dokonywania w jego imieniu 
majątkowych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, upoważnionych jest co 
najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

§27 

1. Zarząd składa się z 3–9 osób powoływanych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie 
Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd wybiera ze swego 
grona: Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów. 

2. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą trzy lata 
kalendarzowe, licząc od dnia ich wyboru. Każdy członek Zarządu może zostać w każdym 
czasie odwołany przez Walne Zebranie Członków. 

3. Mandat członka Zarządu powołanego w toku kadencji Zarządu wygasa w dniu 
wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa 
również w razie utraty przez niego statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia lub 
dobrowolnej rezygnacji z funkcji w Zarządzie, przy czym rezygnacja jest skuteczna od 
chwili jej złożenia na piśmie Prezesowi Zarządu, dowolnemu członkowi Komisji 
Rewizyjnej lub Walnemu Zebraniu Członków. 

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu w drodze uchwały podjętej zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały 
podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że uchwalono głosowanie tajne. 

5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa, funkcję tę obejmuje 
na ten okres Wiceprezes wyznaczony przez Zarząd. 

6. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony 
przez Walne Zebranie Członków. 

 

§28 

1. Do kompetencji Zarządu, z uwzględnieniem innych postanowień Statutu, należy: 

a) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
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b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c) określanie szczegółowych kierunków działania i uchwalanie planów pracy 
Stowarzyszenia, 

d) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków w celu 
zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz rocznych 
sprawozdań z działalności Zarządu; 

e) uchwalanie wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej, 

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz na zasadach określonych w § 26 ust. 2 
Statutu, 

g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie jego spraw, w tym 
podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań 
majątkowych, 

h) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających, 

i) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadawanie tytułu członka 
honorowego,   

j) powoływanie i odwoływanie składu osobowego Komisji Kwalifikacyjnej. 

2. Zarząd ma obowiązek niezwłocznego przekazania Komisji Rewizyjnej uchwały w 
sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt e) powyżej. Od uchwały tej Komisji Rewizyjnej 
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, za 
pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej przez Zarząd. W razie 
prawidłowego wniesienia odwołania, zaskarżona uchwała pozostaje bezskuteczna do 
czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków.  

3. Ponowne wydanie przez Zarząd uchwały w brzmieniu uchylonym lub zmienionym przez 
Walne Zebranie Członków w wyniku odwołania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może 
nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków. 

 

§29 

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3–7 osób powoływanych w głosowaniu tajnym przez 
Walne Zebrania Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Komisja 
Rewizyjna wybiera ze swego grona: Przewodniczącego oraz dwóch jego Zastępców. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na wspólną kadencję trwającą trzy lata 
kalendarzowe, licząc od dnia ich wyboru. Każdy członek Komisji może zostać w każdym 
czasie odwołany przez Walne Zebranie Członków. 

4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej powołanego w toku kadencji Komisji wygasa w 
dniu wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Komisji. Mandat członka Komisji 
wygasa również w razie utraty przez niego statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia 
lub dobrowolnej rezygnacji z funkcji w Komisji, przy czym rezygnacja jest skuteczna od 
chwili jej złożenia na piśmie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, dowolnemu 
członkowi Zarządu lub Walnemu Zebraniu Członków. 
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5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje na posiedzeniu w drodze uchwały podjętej 
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. 
Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że uchwalono głosowanie tajne. 

6. W razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego, funkcję tę 
obejmuje na ten okres jego Zastępca wyznaczony przez Komisję Rewizyjną. 

7. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji 
Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 

 

§30 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, z uwzględnieniem innych postanowień Statutu, należy: 

a) kontrola merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia z uwzględnieniem 
celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z prawem, przepisami statutu, 
regulaminów i  uchwałami władz; 

b) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami z kontroli; 

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a w 
przypadku niespełnienia tego żądania przez Zarząd w przewidzianym przez Statut 
terminie prawo zwołania Zebrania; 

d) prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania 
go przez Zarząd w określonym przez Statut terminie; 

e) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności; 

f) składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę 
udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 

 

§31 

1. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie 
zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, skład danego organu może zostać uzupełniony 
przez kooptację z grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia, do wymaganej zgodnie 
ze Statutem wysokości. Kooptacja dokonywana jest w drodze uchwały pozostałych 
członków organu. Dokonany w ten sposób wybór członków Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej nie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. Liczba 
członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków powołanych przez 
Walne Zebranie Członków. Wymaganą liczbą członków organu jest liczba określona 
przez Walne Zebranie Członków przy powoływaniu składu osobowego danego organu 
danej kadencji. 

2. W toku kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, skład tych organów może być 
uzupełniany także przez Walne Zebranie Członków. Członków dokooptowanych zgodnie 
z ust. 1, Walne Zebranie Członków może w każdej chwili odwołać. 

 

§32 

1. Komisja Kwalifikacyjna jest działającym przy Zarządzie ciałem doradczym Zarządu, 
powołanym dla spraw o nadawanie członkom Stowarzyszenia tytułów Rzeczoznawców 
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Stowarzyszenia i Ekspertów Stowarzyszenia, spraw o przyjęcie osoby w poczet 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, a także innych spraw przewidzianych w 
Statucie. 

2. Komisja Kwalifikacyjna składa się z 3–10 osób powoływanych w głosowaniu tajnym 
przez Zarząd spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Każdy członek Komisji 
Kwalifikacyjnej może zostać w każdym czasie odwołany przez Zarząd. 

3. Kadencja członków Komisji Kwalifikacyjnej jest wspólna i trwa trzy lata kalendarzowe, 
liczone od dnia powołania. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona 
Przewodniczącego i jego Zastępcę. 

4. Mandat członka Komisji Kwalifikacyjnej powołanego w toku kadencji Komisji wygasa 
w dniu wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Komisji. Mandat członka Komisji 
wygasa również w razie utraty przez niego statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia 
lub dobrowolnej rezygnacji z funkcji w Komisji Kwalifikacyjnej, przy czym rezygnacja 
jest skuteczna od chwili jej złożenia na piśmie dowolnemu członkowi Zarządu, 
dowolnemu członkowi Komisji Rewizyjnej lub Walnemu Zebraniu Członków. 

5. Uchwały Komisji Kwalifikacyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Komisja może uchwalić 
głosowanie tajne. 

6. Komisja Kwalifikacyjna działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd i 
zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków regulaminu, określającego w 
szczególności postępowanie kwalifikacyjne na członka zwyczajnego Stowarzyszenia, 
procedurę nadawania tytułów oraz wymagania stawiane kandydatom na Rzeczoznawców 
Stowarzyszenia i Ekspertów Stowarzyszenia. 

7. Walne Zebranie Członków może w każdym czasie podjąć uchwałę w sprawie odwołania 
dowolnej osoby z Komisji Kwalifikacyjnej. W takiej sytuacji ponowne powołanie tej 
osoby na członka Komisji Kwalifikacyjnej może nastąpić jedynie za zgodą Walnego 
Zebrania Członków. 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 
 

§33 

Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

a) składek członkowskich; 

b) dotacji; 

c) darowizn, spadków, zapisów; 

d) dochodów z majątku Stowarzyszenia; 

e) pracy społecznej członków zwyczajnych; 

f) ofiarności publicznej i wsparcia pochodzącego od członków wspierających. 
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Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§34 

1. Uchwałę o zmianie statutu i uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności lub reprezentacji co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków, na którym ma zostać podjęta uchwała 
w sprawie zmiany Statutu załącza się dodatkowo projekt tej uchwały. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić 
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia pozostałego po jego likwidacji, a także 
wyznaczyć jego likwidatorów. W razie niepodjęcia decyzji w tym zakresie majątek 
Stowarzyszenia przeznacza się na cel związany z ochroną środowiska, w szczególności 
może zostać przekazany innej organizacji o celach związanych z ochroną środowiska, 
natomiast likwidatorami zostają dotychczasowi członkowie Zarządu. Do reprezentowania 
Stowarzyszenia w okresie jego likwidacji konieczne jest zgodne współdziałanie co 
najmniej dwóch likwidatorów działających łącznie. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

 § 35 

1. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie Stowarzyszenie działa na podstawie 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 Nr 79, 
poz. 855 z późn. zm.). 


